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การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมทํานายอัตราสวนความชื้น

วัสดุเกษตรดวยเทคนิคการอบแหงฟลูอิดไดเบด 

 
โพธ์ิทอง ปราณีตพลกรัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในการทํานายอัตราสวนความชื้น

การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดเบด โดยโครงสรางประสาทเทียมมีขอมูลปอนเขา 5 ตัวแปรและมีผลลัพธ 1 ตัวแปร หลังจาก

น้ันทดลองหาจํานวนนิวรอนในชั้นซอนในรูปแบบที่แตกตางกัน เพื่อออกแบบโครงขายประสาทเทียมที่ทําใหคาความ

คลาดเคล่ือนในการทํานายต่ําที่สุด ผลที่ไดจากแบบจําลองจะนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ผลการวิเคราะหพบวา 

โครงสรางที่เหมาะสมสําหรับทํานายอัตราการอบแหงของขาวโพดคือ โครงสรางแบบ 3-5-1 ฟงกชันถายโอนแบบ Tan-

sigmoid และ Pure linear ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด(R2) และคารากที่สองของคาความ

คลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) เทากับ 0.99912 และ 0.0048 ตามลําดับ สําหรับในสวนของขาวเปลือกน้ัน โครงสรางที่

เหมาะสมคือแบบ 3-5-1 ฟงกชันถายโอนเปนแบบ Log-sigmoid และ Pure linear ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) และคารากที่สองของคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) เทากับ0.99938 และ 0.0057

ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : การอบแหงแบบฟลูอิดไดเบด, แบบจําลองคณิตศาสตร, โครงขายประสาทเทียม 
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Artificial Neural Network Application for Moisture 

Content Prediction of Agricultural Materials Using 

Fluidized Bed Drying Technique 

 
Pothong Praneetpolkrang 

Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Rambhai Barni Rajabhat University 

 
Abstract 

 The aim of this study is to predict moisture ratio of Fluidized bed drying by an artificial neural 

network. There are three inputs and one output for the proposed neural network architecture. Besides, the 

numbers of neurons in the hidden layer are varied in order to achieve minimization of error prediction by 

the artificial neural network. The results from the neural network model will be compared with the 

experimental results. The results show that, The optimum structure to predict the corn drying consists of 

3-5-1, the transfer functions in hidden and output layer are Tan-sigmoid and Pure linear function. In addition, 

the Coefficient of determine (R2) and the Root Mean Square Error (RMSE) are 0.99912and 0.0048 respectively. 

For the paddy, the optimum structure to predict the corn drying consists of 3-5-1, the transfer functions in 

hidden and output layer are Log-sigmoid and Pure linear function, respectively. In addition, the Coefficient 

of determine (R2) and the Root Mean Square Error (RMSE) are 0.99938 and 0.0057 respectively. 

 

Keywords : Fluidized bed drying, Mathematical model, Artificial neural network 
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1. บทนํา 

ในปจจุบันมีการนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการทํานาย

หรือพยากรณ เชน การทํานายโดยใชวิธีการทางสถิติการ

สรางแบบจําลองโดยใชนิวโรฟซซี และการใชโครงขาย

ประสาทเทียม เปนตน [1-2] จากการศึกษาพบวาเทคนิค

การทํานายโดยใชโครงขายประสาทเทียมเปนวิธีการที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมากอีกวิธีหน่ึง และถูกนําไปใชกันใน

หลาย ๆ ดาน เพราะถือวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมีคาความ

ผิดพลาดนอย [1-4] เ น่ืองจากโครงขายประสาทเทียม

สามาร ถ เ รี ย นรู รู ป แบบของข อ มู ล ใน อดี ต แ ล ะ ห า

ความสัมพันธของขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับขอมูลที่

ตองการ เพื่อนําไปทํานายขอมูลหรือเหตุการณที่จะเกิดขึ้น

ไดเปนอยางดี โครงขายประสาทเทียมเปนแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร โดยอาศัยหลักการทํางานของระบบประสาท

ทางชีววิทยาและเปนวิทยาการที่พยายามเลียนแบบการ

ทํางานของระบบประสาทหรือสมองมนุษย เพื่อใชประโยชน

ทํานายจากขอมูลที่ มีอยู  [1-4] โครงขายประสาทเทียม

สามารถเลียนแบบพฤติกรรมที่มีความซับซอนสูงและมี

ความสามารถในการทํานายพฤติกรรมที่มีลักษณะไมเปนเชิง

เสนไดเปนอยางด ี[3] 

ผลผลิตทางการเกษตรหลังทําการเก็บเก่ียวจําเปนตอง

ทําการลดความความชื้น เพื่อปองกันการเนาเสีย โดยทั่วไป

เกษตรกรจะใชการตากแดดซ่ึงเปนวิธีการที่งายสะดวกและมี

คาใชจายนอย แตปญหาสําหรับวิธีการตากแดดคือไม

สามารถควบคุมการผลิตไดรวมถึงการปนเปอนจากฝุน

ละอองและส่ิงปนเปอนอ่ืนๆ การหาวิธีการลดความชื้นโดย

ไมตองพึ่งพาธรรมชาติและสามารถควบคุมกระบวนการผลิต

ได จึง มีความจําเปน [5-7] เทคโนโลยีการอบแหง เปน

กระบวนการแปรรูปผลผลิตที่ไดรับความนิยมและใชกัน

อยางแพรหลาย วัตถุประสงคของการอบแหงน้ันคือ ลดการ

เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ

ของผลผลิตน้ัน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ลดนํ้าหนักและ

สะดวกในการขนสง [5-7] เครื่องอบแหงเมล็ดพืชอาจจะแบง

ตามลักษณะการเคล่ือนที่เมล็ดพืชไดเปนสองชนิด คือเครื่อง

อบแหงแบบเมล็ดพืชอยู กับที่  (Fixed-bed Dryer) และ

เครื่องอบแหงแบบเมล็ดพืชไหล (Moving-bed Dryer) ซ่ึง

เทคนิคการอบแหงฟลูอิดไดเบดเปนเครื่องอบแหงแบบเมล็ด

พืชไหล [8] เทคนิคฟลูอิดไดเบดมีขอดีในดานการอบแหงที่

รวดเร็ว เกิดการอบแหงที่มีประสิทธิภาพและทําใหเมล็ดพืช

ไดรับความรอนสมํ่าเสมอ [5-11] สงผลใหระยะเวลาในการ

อบแหงลดนอยลงอุณหภูมิภายในเบดสมํ่าเสมอกัน ทําให

คุณภาพของวัสดุแปรรูปที่ได มีคาใกลเคียงกัน สามารถ

ทํางานแบบตอเน่ืองไดเน่ืองจากมีพฤติกรรมคลายของไหล

สามารถไหลออกจากเบดไดเอง [5-11] การทราบการ

เปล่ียนแปลงอัตราสวนความชื้น การอบแหงเปนส่ิงสําคัญใน

การออกแบบจําลองกระบวนการอบแหงใหมีความเหมาะสม 

[3] ดังน้ันแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม จึงไดถูก

นํามาใชเพื่อชวยแกปญหา โดยแบบจําลองคณิตศาสตร

รวมทั้งโครงขายประสาทเทียมน้ีถูกใชเพื่ออธิบายพฤติกรรม

การอบแหงของผลผลิตทางการเกษตร [3] เชน เน้ือวัว [3] 

เมล็ดงา [5] พริกไทย [8] พริก [9, 12] แครอท [13] แอปเปล 

[14] เปนตน บทความวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

ประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในการทํานาย

อัตราสวนความชื้น การอบแหงผลผลิตทางเกษตรดวย

เทคนิคฟลูอิดไดเบด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 

2. หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 ความช้ืนในวัสดุ 

การอบแหงเปนกระบวนการลดความชื้น ซ่ึงจะมีการ

ถายเทความรอนและถายเทมวลสารที่ เกิดขึ้นพรอมกัน 

กระบวนการที่ซับซอนกันน้ีขึ้นอยูกับปจจัยที่ตางกัน เชน 

อุณหภูมิและความเร็วลมรอน อัตราการไหลของอากาศ 

ลักษณะทางกายภาพและความชื้นเริ่มตนของวัสดุ พื้นที่และ

ความดันในการอบแหง [5-10] ความชื้นในวัสดุเปนคาที่บง

บอกปริมาณของนํ้าที่มีอยูในวัสดุเม่ือเทียบกับมวลของวัสดุ

ชื้นหรือแหง 

คาอัตราสวนความช้ืน (MR) 

เปนการนําขอมูลคาความชื้นมาวิเคราะหในรูปแบบ

ของความสัมพันธระหวางอัตราสวนความชื้นและเวลาที่ใชใน

การอบแหงซ่ึงมีรูปแบบความสัมพันธดังแสดงในสมการที ่ (1) 

ดังน้ี 
 

     

       t e

i e

M M
MR

M M





          (1) 
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เม่ือ MR คือ อัตราสวนความชื้นและ Mt คือ ปริมาณ

ความชื้นที่เวลาใดๆ, Mi คือ ปริมาณความชื้นเริ่มตนและ Me 

คือ ปริมาณความชื้นสมดุล 
 

2.2  ทฤษฎีฟลูอิดไดเบด (Fluidized bed)  

ฟลูอิดไดเบดเปนกระบวนการที่ วัสดุแข็งที่ มีรูปราง

ลักษณะเปนเม็ดสัมผัสกับของไหล วัสดุดังกลาวเกิดการ

ลอยตัวขึ้นอยางอิสระทําใหมีการสัมผัสกันระหวางอากาศ

รอนกับวัสดุเหลาน้ันอยางรวดเร็วและทั่วถึง [5-10] สงผลให

สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนสูงการถายโอนมวลและ

ความรอนสูง ทําใหมีอัตราการอบแหงสูงกวาเครื่องอบแหง

ชนิดอ่ืน [5-10] ลักษณะการทํางานของเครื่องอบแหงแบบ

ฟลูอิดไดเบด คือ เม่ือวัสดุถูกปลอยใหผานมาทางดานลาง

ของตะแกรงที่รองรับวัสดุแข็งแลวจะไหลผานออกทาง

สวนบนของทออบแหง ซ่ึงมีลักษณะเปนทรงกระบอกหรือ

เปนทอในแนวตั้งเม่ือเพิ่มความเร็วของไหลใหมากขึ้น จนใน

ที่สุดวัสดุแข็งเริ่มจะเคล่ือนที่และลอยตัวขึ้นเปนอิสระไมยึด

เกาะกันซ่ึงวัสดุแข็งที่อยูในลักษณะน้ีจะมีคุณสมบัติคลาย

ของไหล [7-8,10] 

การคํานวณหาคาความเร็วต่ําสุดของการเกิดฟลูอิดไดซ 

สภาวะที่เริ่มเกิดการฟลูอิดไดซอนุภาคของแข็งจะ

ลอยตัวเปนอิสระและอยูในสภาวะสมดุลโดยมีแรง 2 แรง

กระทํากับอนุภาคของแข็งไดแกแรงที่เกิดจากนํ้าหนักของ

อนุภาค กับแรงพยุ ง จ ากของ ไหล  ซ่ึ งสามารถ เ ขี ย น

ความสัมพันธในรูปสมการไดดังน้ี [6-7] 
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จัดรูปสมการที ่(2) จะได 
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            (3) 

 

โดยที่ P  คือ คาการลดของความดัน (N/m2), A 

คือ พื้นที่หนาตัดของเบด (m.) ,W คือ นํ้าหนักของอนุภาค

ของแข็ง (kg.) , 
mf

L คือ ความสูงของเบดเม่ือเกิดสภาพฟลู

อิดไดซ  (m.),
mf
 คือ Void fraction, g คือ Gravitational 

acceleration (m/s2) ,
c

g คือ Gravitational constant,
p



คือ ความหนาแนนของของแข็ง (kg/m3),
g

 คือ ความ

หนาแนนของไหล (kg/m3) 

สมการของ Ergun ไดแสดงความดันลด (Pressure 

drop) ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากของไหลผานเบดบริเวณจุดเริ่มฟลู

อิดไดเบดดังน้ี [6-7] 
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    (4) 

 

จากสมการที ่(3) และ (4) นํามารวมกันจะได  
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      (5) 

 

เม่ือ  คือ คาความหนืดของของไหล (kg/m.s), 
p

d

คือเสนผานศูนยกลางของอนุภาค (m.) , 
s
  คือ คาความ

เปนทรงกลมของอนุภาค,
mf

U คือ คาความเร็วตํ่าที่สุดในการ

เกิดฟลูอิดไดซ (m/s) 
 

 กรณี 20efR   ลดรูปเหลือ 
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         (6) 

     กรณี 1000efR   
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          (7) 

 

การคํานวณหาความเร็วสุดทายของการเกิดฟลูอิดไดซ 

ความเร็วสุดทายของอนุภาคหน่ึงอนุภาคถูกหาโดย

สมดุลแรงดึงดูดและแรงเสียดทานสําหรับอนุภาค คือ [6-7]
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ในการหาคาความเร็วตกอิสระของอนุภาคเม่ืออนุภาค

เปนทรงกลมจะจะหาคาแรงเสียดทานไดดังน้ี [6] 
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โดยที่  
t

U คือ ความเร็วตกอิสระของอนุภาคหรื อ

ความเร็วสุดทายของการเกิดฟลูอิดไดซ (m/s) ,
d

C คือ คา

สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน, T คือ อุณหภูมิลมรอน (oC)  
 

2.3  โ ค ร ง ข า ย ป ร ะ ส าท เ ที ย ม  ( Artificial Neural 

Network) 

โครงขายประสาทเทียมมีพื้นฐานมาจากการจําลองการ

ทํางานของสมองมนุษยดวยโปรแกรมคอมพิ ว เ ต อร  

จุดประสงคของโครงขายประสาทเทียมคือตองการให

คอมพิวเตอรมีความชาญฉลาดในการเรียนรูเหมือนที่มนุษย

มีการเรียนรู สามารถฝกฝนได [4,15-16] โครงขายประสาท

เทียมประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือขั้นตอนของกระบวนการ

เรียนรูและขั้นตอนของกระบวนการทดสอบ โดยโครงสราง

ของโครงขายประสาทเทียมจะประกอบดวยชั้นของนิวรอน 

3 ชั้น ไดแก ชั้นอินพุต ( Input layer) ชั้นซอน (Hidden 

layer) และชั้นตอนแสดงผล (Output layer) [2-4] ดังรูปที่ 

1 ซ่ึงนิวรอนหลาย ๆ ตัวจะถูกเชื่อมตอเขาดวยกัน ทําใหเกิด

เปนลักษณะของโครงขายเปนชั้น ๆ นิวรอนแตละตัวที่อยูใน

ชั้นเดียวกันจะไมมีการเชื่อมตอถึงกัน โดยการนําขอมูล

อินพุตมาผานฟงกชันกระตุนในแตนิวรอน โดยคําตอบที่ได

จะทําการสงผานไปยังชั้นตอไป โดยโครงขายประสาทเทียม

จะมีการเรียนรูความผิดพลาดจากขอมูลฝกสอน (Training 

Data) จากน้ันจะทําการปรับ Weight และ Bias เพื่อให

ความผิดพลาดของโครงขายมีคานอยที่สุด [1]  
 

 
 

รูปที่ 1 โครงขายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว [1] 
 

 โดยมีความสัมพันธระหวางอินพุตนิวรอนในแตละชั้น

กับคา Weight และ Bias ดังน้ี [1] 

         
     1l l l ln W a b         (9) 

 

โดยที่    
 ln คือ คาอินพตุฟงกชันกระตุนในชั้นที่ l  

          
 lW คือ คาWeight ในชั้นที ่l 

      
 1la 

คือ คําตอบที่ผานฟงกชันกระตุนในชั้นที ่ l-1 

      
lb คือ คาBias ในชั้นที ่l  

และคาเอาตพุตของแตละชั้นสามารถหาไดจากสมการ

ที่ (10) 

          l l la f n         (10) 
 

โดยที่    
 la  คือ คาเอาตพุตจากฟงกชันกระตุนในชั้นที่ l  

          
 lf  คือ ฟงกชันกระตุนในชั้นที่ l  

           
 ln  คือ คาอินพตุสูฟงกชันกระตุนในชั้นที ่l  

 

 โดยมีสมการของฟงกชันถายโอนที่นิยมมีดังน้ี [1] Log-

sigmoid Transfer Function  
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Tan-sigmoid Transfer Function  
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        (12) 

Pure Linear Transfer Function  

             a n n         (13) 
 

โดยที่     a n  คือ เอาตพุตของโครงขายในชั้นซอน 

                n   คือ อินพตุของโครงขายในชั้นซอน n  
 

2.4  การเรียนรูแบบแพรคายอนกลับ 

 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมแบบแพรคา

ยอนกลับคือ การเปล่ียนแปลงของคาถวงนํ้าหนัก และคา

ไบแอสในแตละการเชื่อมตอเพื่อปรับผลลัพธของแบบจําลอง

ให ใกล เคียง กับคาความจริงมากที่ สุด  [1-4] โครงขาย

ประสาทเทียมแบบแพรคายอนกลับมีลักษณะการทํางานที่

ไมซับซอน นอกจากน้ีโครงขายประสาทเทียมแบบแพรคา

ยอนกลับ ยังสามารถใชไดกับขอมูลที่เปนทั้งเชิงเสนและไม

เชิงเสน และยังเหมาะสมกับขอมูลที่มีจํานวนไมมากนักที่ใช

สําหรับการฝกสอนได [4,16] 
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รูปที่ 2 โครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ [13] 
 

สถาปตยกรรมของโครงขายประสาทเทียมการเรียนรู

แบบแพรยอนกลับแสดงในรูปที่ 2 การปรับสอนโครงขาย

ประสาทเทียมแบบแพรคายอนกลับประกอบดวย 3 ขั้นตอน

คือ 1) ขั้นตอนการคํานวณไปขางหนา (Feed Forward) 

จากชั้นอินพุตไปยังชั้นซอนและไปสูชั้นเอาตพุต 2) ขั้นตอน

การคํานวณและการแทนคากลับของผลรวมของความ

ผิดพลาดของผลลัพธกับคาเปาหมาย 3) ขั้นตอนการปรับคา

นํ้าหนักไปเรื่อยๆ ขั้นตอนน้ีจะขึ้นอยูกับขั้นตอนการคํานวณ

ไปขางหนาเพียงขั้นตอนเดียว โดยจะนําคานํ้าหนักที่ไดจาก

การเรียนรูไปใชในการทํานายตอไป [17] 

โดยมีขั้นตอนการทํางานที่แนนอน 4 ขั้นตอน ไดแก

[12] 

 1. เตรียมขอมูลสําหรับการฝกสอน ไดแก ขอมูล

ปอนเขา (Input) และผลลัพธที่ตองการ (Output) 

 2. ระบุ จํ านวนชั้ น  ( Layer) และ จํานวนนิวร อน 

(Neuron) เพื่อสรางโครงขายประสาทเทียมที่ใชสําหรับการ

ฝกสอน 

 3. ทําการฝกสอนโครงขายประสาทเทียม โดยใชขอมูล

ที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 และโครงสรางของโครงขายประสาท

เทียมที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 

 4. นําขอมูลชุดใหมที่ไมเคยไดรับการฝกสอน มาทํา

การทดสอบ  
 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

โครงขายประสาทเทียมที่ใชในงานวิจัย  แสดงดังรูปที่ 

3 ซ่ึงเปนโครงขายประสาทเทียมแบบ กระบวนการเรียนรู

ของโครงขายประสาทเทียมแบบแพรคายอนกลับรวมกับ

วิธีการฝกสอนโครงขายคือวิธีเลเวนเบิรก-มารควอรท

(Levenberg-Marquardt) ประกอบด วยชั้ นของข อ มู ล

เบื้องตน 3 ชั้น ไดแก ชั้นอินพุต ชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดย

โครงสรางในโครงขายประสาทเทียมที่ใชในงานวิจัยน้ีแสดง

ดังตารางที่ 2 โดยผานกลองเครื่องมือโครงขายประสาท

เทียม (Neural network toolbox) ของโปรแกรม MATLAB 

โดยกําหนดใหจํานวนชั้นซอนของโครงขายประสาทเทียมมี 

1 ชั้นซอน มีจํานวนหนวยยอยในชั้นซอน 5-10-15-20 

หนวยยอย ตามลําดับ และกําหนดใหฟงกชันถายโอนของ

โครงขายประสาทเทียมในชั้นซอน และชั้นสงออก เปนแบบ 

Log-sigmoid Transfer Function (Log-sig), Linear 

Transfer Function (Pure-lin), แ ล ะ  Tan-sigmoid 

Transfer Function (Tan-sig) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย

เรียงสับเปล่ียน 36 รูปแบบ ขอมูลจากผลการทดลองจํานวน 

414 ขอมูล การอบแหงจะนํามาใชฝกหัดและทดสอบ

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เพื่อทํานายอัตราสวน

ความชื้นการอบแหง โดยที่ชุดขอมูลจะถูกแบงออกเปน 2 

สวน สวนแรกใชเพื่อการฝกหัดและสวนที่เหลือจะใชเพื่อ

ทดสอบซ่ึงในงานวิจัยน้ีรอยละ70 ของขอมูลการอบแหงจะ

ถูกใชเพื่อฝกหัดและอีกรอยละ 30 ของขอมูลการอบแหงจะ

ใชเพื่อทดสอบการทํานายอัตราสวนความชื้น การอบแหง

ขอมูลอินพุตสําหรับโครงขายประสาทเทียมประกอบดวย 

อุณหภูมิลมรอน 3 ระดับ 70, 80 และ 90 o C ความเร็วลม

รอน 2 ระดับคือ 5.25 และ6 m/s และเวลาที่ ใชอบแหง 

ขอมูลเอาตพุต คืออัตราสวนความชื้น โดยผลการจาก

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมจะนํามาเปรียบเทียบกับ

ผลการทดลองการอบแหงวัสดุเกษตรดวยเทคนิคฟลูอิด

ไดเบด [10] โดยวัสดุทึ่ทําการทดลองคือ ขาวโพดพันธุ

นครสวรรค 1 และขาวเปลือกพันธุ กข.10 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาของตัวแปรตางๆ ที่เลือกใชในโครงขาย

ประสาทเทียม 
 

 

จํานวนหนวยในชั้นซอน รวมทั้งฟงกชันถายโอนชั้น

ซอนและชั้นเอาตพุต แสดงดังตารางที่ 2  

 

วัสดุอบแหง ขอมูลอินพุต ขอมูล

เอาทพุต 

ขาวโพดพันธุนครสวรรค 1 [2] - อุณหภูมิลมรอน 

- ความเร็วลม 

- เวลา 

อัตราสวน

ความชื้น 
ขาวเปลือกพันธุ กข.10 [2] 
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสรางในโครงขายประสาทเทียม 

ลําดับ จํานวนโหนด

ในชั้นซอน 

ฟงกชันถาย

โอนชั้นซอน 

ฟงกชันชั้น

เอาตพุต 

1 

5 

Pure linear 

Pure linear 

2 Tan-Sig 

3 Log-sig 

4 

Tan-Sig 

Pure linear 

5 Tan-Sig 

6 Log-sig 

7 

Log-sig 

Pure linear 

8 Tan-Sig 

9 Log-sig 

10 

10 

Pure linear 

Pure linear 

11 Tan-Sig 

12 Log-sig 

13 

Tan-Sig 

Pure linear 

14 Tan-Sig 

15 Log-sig 

16 

Log-sig 

Pure linear 

17 Tan-Sig 

18 Log-sig 

19 

15 

Pure linear 

Pure linear 

20 Tan-Sig 

21 Log-sig 

22 

Tan-Sig 

Pure linear 

23 Tan-Sig 

24 Log-sig 

25 

Log-sig 

Pure linear 

26 Tan-Sig 

27 Log-sig 

28 

20 

Pure linear 

Pure linear 

29 Tan-Sig 

30 Log-sig 

31 

Tan-Sig 

Pure linear 

32 Tan-Sig 

33 Log-sig 

34 

Log-sig 

Pure linear 

35 Tan-Sig 

36 Log-sig 

รูปที่ 3 โครงขายประสาทเทียมที่ใชในงานวิจัย 
 

ผลที่ไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม จะตอง

มีการวิเคราะหตัวแปรทางสถิติเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันวา

แบบจําลองที่สรางมาน้ันจะมีคาความแมนยําและใกลเคียง

กับผลการทดลอง ซ่ึงจะพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการกําหนด

(Coefficient of determine, R2) ซ่ึงจะตองมีคามากกวา

0.9 หรือเขาใกล 1 มากที่สุด ในขณะที่คารากที่สองของคา

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (Root Mean Square 

Error, RMSE) จะตองมีคาต่ําที่สุด [3, 11-12, 16] แสดงดัง

สมการ
 

   
1
22

, exp,
1

1 n

pred i i
i

RMSE MR MR
n 

 
   

        (14) 

เม่ือ 
exp,iMR   คือ อัตราสวนความชื้นที่ไดจากการทดลอง 

      ,ipredMR คือ อัตราสวนความชื้นที่ไดจากแบบจําลอง 

       n      คือ จํานวนขอมูล 
 

     
   

22

1 12
22 2

2 2

1 1 1 1

n n

i i i
i i

n n n n

i i i i
i i i i

n x y y

R

x x n y y

 

   

  
 

       
   

 

   

       (16) 

เม่ือ  
i

x  คือ เวลาในการอบแหง (min) 

      i
y  คือ อัตราสวนความชื้นการอบแหง 

       n  คือ จํานวนของขอมูล 
 

4.  ผลการวิเคราะหจากแบบจําลอง 

ผลการทํานายอัตราสวนความชื้นการอบแหงขาวโพด

และขาวเปลือกดวยเทคนิคฟลูอิดไดเบด จากแบบจําลอง
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โครงขายประสาทเทียมไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับผลการ

ทดลอง ซ่ึงจะไดแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดโดยใชคา R2

และคา RMSE เปนดัชนีชี้วัด ซ่ึงโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับ

ทํานายอัตราการอบแหงของขาวโพดคือ โครงสรางแบบ 3-

5-1 หรือโครงสรางที่มีตัวแปรนําเขา3 ตัวแปร มีจํานวน

หนวยยอย (Node) ในชั้นซอนจํานวน 5 หนวยยอย และ

ขอมูลตัวแปรออก1 ตัวแปร โดยฟงกชันถายโอนเปนแบบ 

Tan-sigmoid และPure linear ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต 

โดยมีคาR2 เทากับ 0.99912 และคา RMSE เทากับ 0.0048 

ดังแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที่  3 ผลการวิเคราะหโครงขายประสาทเทียมที่

เหมาะสมที่สุด 

วัสดุ

ทดลอง 

จํานวน

โหนด 

ฟงกชันถายโอน 

R2 RMSE ชั้น

ซอน  

ชั้น

เอาทพุต 

ขาวโพด

[2] 

5 Tan-

Sig 

Pure 

linear 

0.999

12 

0.0048 

ขาวเปลือ

ก[2] 

5 Log-

sig 

Pure 

linear 

0.999

38 

0.0057 

 

ในสวนของขาวเปลือกน้ัน โครงสรางที่เหมาะสมของ

สําหรับทํานายอัตราสวนความชื้นคือ โครงสรางแบบ 3-5-1 

ฟงกชันถายโอนเปนแบบ Log-sigmoid และPure linear 

ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดยมีคาR2 เทากับ 0.99938 

และคา RMSE เทากับ 0.0057 
 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบอัตราสวนความชื้นจากแบบจําลองกับ

ผลการทดลองอบแหงขาวโพดที่ความเร็วลม 5.25 m/s 
 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบอัตราสวนความชื้นจากแบบจําลองกับ

ผลการทดลองอบแหงขาวเปลือกที่ความเร็วลม 5.25 m/s 
 

จากรูปที่ 4-5 แสดงผลของอุณหภูมิลมรอนที่ มีตอ

อัตราการอบแหงของขาวโพดและขาวเปลือกตามลําดับ จาก

อุณหภูมิของลมรอน 3 ระดับคือ 70 , 80 , และ 90◦C 

ความเร็วของลมรอน 5.25 m/s เ ม่ือพิจารณาผลของ

อุณหภูมิ พบวา อุณหภูมิของลมรอนที่ เพิ่มขึ้นสงผลให

ระยะเวลาในการอบแหงทั้งขาวโพดและขาวเปลือกลดลง 

อุณหภูมิสูงจะมีอัตราการลดความชื้นมากกวาอุณหภูมิต่ํา 

ทั้งน้ีเน่ืองจากที่อุณหภูมิสูงมีการถายเทความรอนระหวาง

อากาศรอนและวัสดุมากกวาอุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิลมรอนที่

เพิ่มขึ้น เปนการเพิ่มความรอนแฝงของการระเหยนํ้าให

เพิ่มขึ้นดวย [8-9] 
 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบอัตราสวนความชื้นจากแบบจําลองกับ

ผลการทดลองอบแหงขาวโพดที่อุณหภูมิ 90 oC 
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบอัตราสวนความชื้นจากแบบจําลองกับ

ผลการทดลองอบแหงขาวเปลือกที่อุณหภูมิ 90 oC 
 

ในรูปที่ 6-7 แสดงผลของความเร็วลมรอนตออัตราการ

อบแหงของขาวโพดและขาวเปลือกตามลําดับ ที่ความเร็วลม

รอน 5.25 และ 6 m/s อุณหภู มิลมรอน 90 oC พบว า

ความเร็วลมมีผลตอการอบแหงการเพิ่มความเร็วลมรอนจาก 

5.25 เปน 6 m/s ทําใหเวลาในการอบแหงลดลง ทั้ง น้ี

เ น่ืองจากการ เพิ่ มความเร็ วลมร อน จะช วย เพิ่ มค า

สัมประสิทธ์ิการถายเทมวลใหเพิ่มสูงขึ้นดวย นอกจากน้ีแลว

ยังชวยใหความหนาของฟลมของอากาศรอบๆวัสดุ ซ่ึงเปน

ตัวตานทานตอการถายเทความรอนและถายเทมวลมีคาบาง

ลง ทําใหเกิดการถายเทความรอนและมวลไดดีขึ้น ทําใหลด

ระยะเวลาในการอบแหงได [5] 

จากรูปที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบผลการคํานวณ

อัตราสวนความชื้นจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม

กับผลการทดลองอบแหงขาวโพดและขาวเปลือกดวยเครื่อง

อบแหงแบบฟลูอิดไดเบด และผลการทํานายจากโครงขาย

ประสาทเทียมตามเงื่อนไขที่ กําหนด พบวา ผลที่ไดจาก

แบบจําลองมีคาที่ใกลเคียงกับผลการทดลองทุกเงื่อนไขการ

ทดลอง ผลที่ไดมีความสอดคลองและแนวโนมทิศทางไปทาง

เดียวกัน ผลที่ไดมีความสอดคลองและแนวโนมทิศทางไป

ทางเดียวกัน สอดคลองกับการวิจัยกับผลผลิตทางการเกษตร

อ่ืนๆ [3, 16, 18-19] ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบจําลองโครงขาย

ประสาทเทียมมีจุดเดนในการเรียนรู สังเคราะหทํานาย

ผลลัพธของปจจัยแบบมีความสัมพันธซับซอนและไมเปนเชิง

เสนไดดี และโครงขายประสาทเทียมยังสามารถปรับแตง

ความรูที่ซอนอยูภายในเครือขายที่มีการตอเชื่อมโยงกันอยาง

หนาแนน มีการสงผานขอมูลที่จะประมวลผลจากอินพุตไป

ยังเอาตพุตแบบขนาน ดังน้ันการประมวลผลของโครงขาย

ประสาทเทียมจึงเปนไปอยางแมนยําและรวดเร็ว [3,16] 
 

 
รูปที่ 8 แสดงสหสัมพันธระหวางผลจากแบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียมและการทดลองอบแหงขาวโพด 
 

 
รูปที่ 9 แสดงสหสัมพันธระหวางผลจากแบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียมและการทดลองอบแหงขาวเปลือก 
 

จากรูปที่  8-9 แสดงสหสัมพันธร ะหวางผลจาก

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมและการทดลองอบแหง

ขาวโพดและขาวเปลือกตามลําดับ จะเห็นวา ผลที่ไดจาก

แบบจําลองมีคาที่ใกลเคียงกับผลการทดลอง มีคา R2เทากับ 

0.9983 สําหรับขาวโพด และ R2  เทากับ 0.998 สําหรับ

ขาวเปลือก คาความแตกตางระหวางผลการทดลองและผล

จากแบบจําลองของการอบแหงขาวโพดและขาวเปลือกมีคา

แตกตางกันไมเกิน 5 %  
 

5.  สรุปผล 

  บทความวิจัย น้ี จึง มี วัตถุประสงค เพื่ อศึกษาการ

ประยุกตใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในการทํานาย

อัตราสวนความชื้นการอบแหงผลผลิตทางเกษตรดวยเทคนิค
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ฟลูอิดไดเบดสําหรับวัสดุ ขาวโพดและขาวเปลือก อบแหง

ขอมูลอินพุตสําหรับโครงขายประสาทเทียมประกอบดวย 

อุณหภูมิลมรอน 3 ระดับ 70-90 oC ความเร็วลมรอน 2 

ระดับคือ 5.25 และ 6 m/sและเวลาที่ ใชอบแหง ขอมูล

เอาตพุต คืออัตราสวนความชื้นผลจากแบบจําลองโครงขาย

ประสาทเทียม สามารถทํานายอัตราสวนความชื้นการ

อบแหงไดดีและแมนยํา ผลที่ไดจากการคํานวณมีคาที่ไดจาก

ผลการทดลองมาก ผลจากการวิเคราะหหาแบบจําลองที่

เหมาะสมพบวา โครงสรางที่เหมาะสมสําหรับทํานายอัตรา

การอบแหงของขาวโพดคือ โครงสรางแบบ 3-5-1 โดย

ฟงกชันถายโอนเปนแบบ Tan-sigmoid และPure linear 

ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดยมีคา R2 เทากับ 0.99912 

และคา RMSE เทากับ 0.0048 ในสวนของขาวเปลือกน้ัน 

โครงสรางที่เหมาะสมของสําหรับทํานายอัตราสวนความชื้น

คือ โครงสรางแบบ 3-5-1 ฟงกชันถายโอนเปนแบบ Log-

sigmoid และPure linear ในชั้นซอนและชั้นเอาตพุต โดยมี

คา R2 เทากับ 0.99938 และคา RMSE เทากับ 0.0057 
 

6.   กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัยและ

งานวิจัย ที่ไดใชอางอิงและเปนแหลงขอมูลในบทความวิจัยน้ี 
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รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม 

 
วันชัย ซันประสทิธ์ิ1, นวรัตน ประทมุตา2, วิชัย แหวนเพชร3 และ สถาพร ถาวรอธิวาสน4  
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3รองศาสตราจารย ดร.  ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) หาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และ 2) สราง

รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม โดยขอบเขตของการวิจัยในครั้ง

น้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนผูประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  ที่ไดรับการคัดสรร

สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาว ทั่วประเทศ ปพ.ศ. 2559  รวมจํานวนทั้งส้ิน 360 ราย และทําการสราง

รูปแบบโดยการสัมภาษณและจัดประชุมสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ทั้งน้ีโดยใชเครื่องมือเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (frequency) 

คารอยละ (percent)  คาเฉล่ีย (mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะหเน้ือหาและสรุปประเดน็ 

และการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

จะประกอบดวยปจจัย  10  ดาน ไดแก ดานเครือขายความรวมมือ ดานการเงิน การบัญช ีดานผลิตภัณฑ ดานบริหารจัดการ

แรงงาน ดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ดานการผลิต ดานผูนํา ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด และดานความ

เขมแข็งของชุมชน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยความสําเร็จ, ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ, เครื่องดื่ม 
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Abstract 

  The research objectives were to 1) examine the success factors of One Tambon One Product, and 

2) develop a management model for success factors of One Tambon One Product in a Category of 

beverages, The research samples comprised of 360 OTOP five-star entrepreneurs in the year of 2016, An 

interview method and focus group with 9 experts were provided in this study. The research instruments 

were a 5-point scale questionnaire and an interview form. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, summary content analysis, and factor analysis. The 
research finding  revealed  that  there  were 10 success factors of One Tambon One Product, which could 

be seen in the cooperative network, finance accounting, product, human resource management, 

externalagencies support, production, leadership, management, marketing, and strengthening communities. 

 

Keywords :  success factors, One Tambon One Product,  beverages 
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1. บทนํา 

       จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาประเทศ

ใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต

อยางมีคุณภาพและ ยั่งยืน ดวย 6 ยุทธศาสตรในการพัฒนา

ประเทศ ซ่ึงเปาหมายหลัก คือ การมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนสูสังคมแหงภูมิปญญาและการสรางความ

เขมแข็งในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รัฐไดใหความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยาง

ตอเน่ือง มุงเนนที่จะแกปญหาความยากจนของประชาชนใน

ชนบท ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยให

ความสําคัญกับการสรางรากฐานในระดับลางใหเขมแข็ง [1] 

โดยไดสานตอโครงการตางๆ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) โดยจัดใหมี

โครงการตางๆ หลายโครงการเพื่อแกปญหา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ซ่ึงเปน

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลโครงการหน่ึง ที่มุงเนนในการ

แกปญหาความยากจนใหกับประชาชนในระดับฐานรากได

อยางแทจริง และยังชวยแกปญหาความยากจนของหมูบาน 

ตําบลและประเทศไดเปนอยางดี 

    โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon 

One Product : OTOP) ไดเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแตป 

พ.ศ.2544  ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  ที่ตองการ

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนให

เขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน 

สรางรายได รวมทั้งตองการนําทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถิ่นมาพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับรากหญาสูรากแกว ในการสงเสริมใหผลิตภัณฑจาก

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑน้ีไดมีโอกาสขยายตลาด

ออกสูตางประเทศมากขึ้น คณะกรรมการอํานวยการหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ จึงไดจัดใหมีโครงการการคัด

สรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย หรือ OTOP 

Product Champion (OPC) สนับสนุนใหผลิตภัณฑชุมชน

ไดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานที่เพียงพอในการ

สงออกได เปนแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานสินคาจาก

ระดับภูมิภาคสูระดับสากล (Local Links Global Reaches) 

การดําเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑไทย (OPC) ซ่ึงกําหนดดําเนินการคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ทุกๆ 2 ป โดยประมาณ เริ่ม

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 มีผลิตภัณฑที่สงเขารวมคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ในโครงการคัดสรรสุดยอด

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OPC) น้ี รวมทั้ง ส้ิน 5 

ประเภทดังน้ี  คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม 

ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประเภทของใช ของตกแตง 

และของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร [2] 

ทั้งน้ีโดยมีโครงสรางขั้นตอนการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑไทย ดังรูปที่ 1  
 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสรางขั้นตอนการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล 

             หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OPC) 
 

       จากการเปรียบเทียบขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2547 – ปพ.ศ. 

2559 ที่มีการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย 

6 ครั้งที่ผานมา พบวามีจํานวนผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่มที่สงเขารวมการคัดสรรสุดยอด 

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย นอยที่สุด และเม่ือพิจารณาเฉพาะ

ขอมูลตัวเลขเม่ือปพ.ศ. 2559 ลาสุด พบวา ผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องดื่มที่ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาวมีจํานวนนอยคาดวานาจะมี

ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของเกิดขึ้นหลายประการจึงสงผล

ใหผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มไมประสบความสําเร็ จ

เทาที่ควร 

       ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะหาปจจัยความสําเร็จและ

สรางรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม วามีปจจัย

อยางไร ที่ทําใหผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม ประสบ

ความสําเร็จ ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดรับจะเปนแนวทางสําหรับ

ระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ สุดยอดหนึ่ง 

ตําบล หนึ่ง 

ผลิตภัณฑ

ไทย (OPC) 

ลงทะเบีย
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ผูประกอบการประเภทเครื่องดื่มในการนําไปปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑใหมีศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น และเปนแนวทางใหกับผูประกอบการและผูสนใจทั้ง

รายเกาและรายใหมที่จะดําเนินการผลิตผลิตภัณฑห น่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มไดอีกทางหน่ึงดวย 

นอกจากน้ีขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่

เก่ียวของในการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก

สามารถที่จะดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

แขงขันกับประเทศเพื่อนบานในเวทีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่จะเกิดขึ้นขางหนาน้ี 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

     1. เพื่อหาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ 

     2. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม 
 

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้ ง น้ี เปนการ วิจัยและพัฒนา ผู วิ จั ย

ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1: หาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

     1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ป ร ะช ากร ที่ ใ ช ใ น กา ร ศึ ก ษา ค รั้ ง น้ี  ไ ด แ ก  

ผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑภาพรวม 

ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย

ระดับ 5 ดาว ป พ.ศ.2559 ทั่วประเทศ จํานวน 2,564 ราย 

[2] โดยในการน้ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

     กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑภาพรวม ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยระดับ 5 ดาว ป พ.ศ.2559 ทั่ว

ประเทศ จํานวน 360 ราย โดยใชตารางสําเร็จรูปของเคซ่ีและมอร

แกน [3] ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

335 ราย และเพิ่มในสวนของกลุมตัวอยางประเภทเครื่องดื่ม

อีก 25 ราย ฉะน้ันการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกลุมตัวอยางรวม

จํานวน 360 ราย และตองไมต่ํากวา 20 เทาของจํานวนตัว

แปร [4] โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage 

Sampling) คื อ  การสุ มแบบแบ งกลุ ม (Cluster Random 

Sampling) โดยแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ เปน อาหาร 

เครื่องดื่ม ผา เครื่องแตงกาย ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก และ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จากน้ันทําการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

Random Sampling) โดยแบงตามภูมิภาค เปน ภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จากน้ันเปนการสุม

แบบกําหนดจํานวนกลุ มตั วอย างตามขนาดของสั ดส วน 

(Probability Proportional to Size) ตามจํานวนสถานประกอบการ

ที่ไดรับการคัดสรรฯ ระดับ 5 ดาว ในปพ.ศ. 2559 ในแตละประเภท

ของผลิตภัณฑ และแตละภูมิภาค  สุดทายไดกลุมตัวอยางจากการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

      2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

            ไดแก แบบสอบถาม มาตรวัดประมาณคาแบบ 

Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s 

Scale) [5]  

      3.  การวิเคราะหขอมูล 

            วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี คา

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันทําการ

วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยการสกัด

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) [6] 

รวมกับเทคนิควิธีการในหลักการหมุนแกนแบบตั้งฉาก       

(Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ซ่ึง

เปนวิธีที่นิยมใชกันมาก [7] โดยใชเกณฑในการพิจารณา

องคประกอบปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ ดังน้ีคือ องคประกอบตองมีคาผันแปรของตัว

แปรทั้งหมดหรือคาไอเกน (Eigen value) มากกวา 1.000 

ขึ้นไป ตัวแปรสังเกตไดแตละตัวในแตละองคประกอบน้ัน

ตองมีคานํ้าหนักองคประกอบ ( Factor Loading) ไมต่ํากวา 

0.3 [8] กําหนดชื่อองคประกอบรวมจากตัวแปรสังเกตได
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หลายๆตัวแปรที่รวมกันชี้วัดปจจัยความสําเรจ็ของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑในแตละองคประกอบน้ันๆและทํา

การวิเคราะหระดับความคิดเห็นในแตละสภาพปจ จัย

ความสําเร็จ โดยใชคาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     ข้ันตอนที่  2: สร าง รูปแบบการจัดการป จ จั ย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ประเภทเคร่ืองดื่ม 

      1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณไม

นอยกวา 1 ปเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี และ

ผูเชี่ยวชาญ คือ ผูประกอบการประเภทเครื่องดื่ม ในปพ.ศ. 

2559 ที่ไดรับการคัดสรรสุดยอด หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

ไทย ระดับ 5 ดาว และเจาหนาที่ รวมจํานวนทั้งหมด 9 คน 

ที่จะมารวมตอบแบบสัมภาษณและเขาประชุมสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) 

      การเลือกกลุมตัวอยาง การกําหนดกลุมตัวอยาง 

แผนการสุมตัวอยางใช วิ ธี สุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไดแก ผูทรงคุณวุฒินักวิชาการที่มีประสบการณ

ไมนอยกวา 1 ปทางดานการบริหารจัดการ 1 คน ดาน

เทคโนโลยีอาหาร 1 คน และดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 

คน รวม 3 คน สวนผู เชี่ยวชาญ ไดแก ผูประกอบการ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม ที่

ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยระดับ 

5 ดาว ในปพ.ศ. 2559  ในจังหวัดเพชรบุรี 4 คน และ

เจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของด านผลิตภัณฑห น่ึงตํ าบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ ไทย 2 คน รวม 6 คน ฉะ น้ันรวม จํานวน

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 9 คน  

     2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

            ไดแก แบบสัมภาษณ (Interview Form) โดยเปน

การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

จากน้ันนําขอมูลมาประชุมสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) 

 

 

      3.  การวิเคราะหขอมูล 

            จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความหมายใน

รูปแบบของการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และ

สรุปประเด็น (Thematic Analysis) โดยการบรรยายเชิง

พรรณา 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1  ผลการวิจัย ข้ันตอนที่ 1 หาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือชุดแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก

ขอสรุปที่มีการบูรณาการ 3 สวน คือ 1) จากทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

และ 3) และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 ขอสรุปกรอบประเด็นดานความสําเร็จ 

ดาน 

จากทฤษฎี

และเอกสาร 

งานวิจัย 

ที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ 

ผูประกอบก

าร OTOP 

สัมภาษณ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

การตลาด    

การเงิน หรือเงินทุน    

การบรหิารจัดการ    

การผลิต    

กระบวนการภายนอกธุรกิจ    

ผูนํา    

แรงงาน    

ความเขมแข็งของชุมชน    

การพัฒนาผลิตภัณฑ    
 

 

       จากตารางที่ 1 พบวากรอบประเด็นดานความสําเร็จ

จากขอสรุปที่มีการบูรณาการ 3 สวนคือ 1) จากทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และผูประกอบการดานผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

และ 3) และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดขอสรุปรวมมี

อยู 9 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการเงินหรือเงินทุน ดาน

การบริหารจัดการ ดานการผลิต ดานกระบวนการภายนอก

ธุรกิจ ดานผูนํา ดานแรงงาน ดานความเขมแข็งของชุมชน 
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และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  จากน้ันนําไปสรางขอคําถาม

เพื่อใหครอบคลุมทั้ง 9 ดาน แลวนําผลมาวิเคราะหขอมูล

ดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชวิธีทางสถิติที่

นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 360 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ เปนเพศหญิงมากที่สุด มีจํานวน 256 คน (รอยละ 

71.11) มีอายุอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 151 คน  (รอย

ละ 41.94) มีประเภทผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรฯ มาก

ที่สุดไดแก ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 126 คน 

(รอยละ 35.00) มีพื้นที่ตั้งสถานประกอบการมากที่สุด คือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 124 คน (รอยละ 34.45) 

มีประเภทผูผลิต/ผูประกอบการ มากที่สุด คือผูผลิตชุมชนที่

เปนเจาของรายเดียว จํานวน 209 คน (รอยละ 58.06)  และ

เคยมีประสบการณในการสงผลิตภัณฑเขารวมคัดสรร สุด

ยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย มากที่สุด จํานวน 340 

คน (รอยละ 94.44) และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

มากที่สุด คือต่ํากวา 10 ป จํานวน  183 คน (รอยละ 50.83)   

สวนผลการวิเคราะหสภาพปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในแตละปจจัยจากจํานวน 65 ขอ 

พบวาภาพรวม มีสภาพความคิดเห็นเห็นดวยมาก (คาเฉล่ีย 

4.22) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา การควบคุมคุณภาพ

สินคาตองเปนมาตรฐานเดียวกันมีสภาพความคิดเห็นเห็น

ดวยมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.45) ผลิตภัณฑจะตองไดรับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.39) มี

ความสัมพันธที่ดี กับหนวยงานภาครัฐ (คาเฉล่ีย 4.38) 

ผูประกอบการมีความรูดานการตลาด (คาเฉล่ีย 4.36) 

ตามลําดับ สวนสภาพความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่ สุด มี

แหลงเงินทุนภาครัฐ/เอกชน ที่ใหการสนับสนุนอยางเพียงพอ 

(คาเฉล่ีย 3.85) สําหรับผลการวิเคราะหองคประกอบปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ได

จํานวน 10 องคประกอบ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  จํานวนองคประกอบ คาความรวมกัน คาไอเกน  

คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ

แปรปรวนสะสม ในแตละองคประกอบ  
ชื่อ 

องคประกอบ 

คาความ

รวมกัน 

คาความผนัแปร 

(eigen value) 

คารอยละของ

ความแปรปรวน 

(percent of 

variance) 

คารอยละความ

แปรปรวน 

สะสม 

1 18.190 4.642 33.072 33.072 

2 2.947 4.256 5.358 38.430 

3 2.287 3.889 4.158 42.588 

4 1.659 3.741 3.016 45.603 

5 1.597 3.645 2.904 48.507 

6 1.363 3.470 2.477 50.984 

7 1.284 2.511 2.334 53.319 

8 1.204 2.403 2.189 55.508 

9 1.088 2.170 1.979 57.487 

10 1.077 1.968 1.958 59.445 

รวมคาความแปรปรวนสะสม 59.445  

 

      จากตารางที่ 2 พบวา คาความรวมกัน ซ่ึงเปนผลรวม

กําลังสองของนํ้าหนักตัวแปรบนองคประกอบทั้งหมดในแต

ละตัวแปรมีคาระหวาง 1.077 ถึง 18.190 คาไอเกน (Eigen 

Values) ซ่ึงเปนผลรวมกําลังสองของสัมประสิทธ ของ

องคประกอบ ในแตละองคประกอบที่มีคามากกวา 1.0 มี 

10 องคประกอบ โดยมีคาความแปรปรวนสะสมทั้ง 10 

องคประกอบเทากับ 59.445 ซ่ึงเปนคาเพียงพอที่จะใชทาง

สังคมศาสตรได ดังน้ันผูวิจัยจะขอสรุปผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจของปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ไดดังรูปที่ 2 

จากรูปที่ 2 พบวา ผลการหาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  ไดจํานวน 10 ดาน คือ 

1)  ดานเครือขายความรวมมือ  

2)  ดานการเงิน การบัญชี  

3)  ดานผลิตภัณฑ  

4)  ดานบริหารจัดการแรงงาน  

5)  ดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก    

6)  ดานการผลิต  

7)  ดานผูนํา 

 8)  ดานการบริหารจัดการ 
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องคประกอบที่ 1

เครือขายความ

รวมมือ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาไดเขามา 

มีสวนรวม 

.687 

มีการศึกษาดูงานจากกลุมที่ประสบความสําเร็จ .675 

มีการเยี่ยมเยียนจากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน .669 

มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ .661 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในวิทยาการใหมๆ .644 

มีการสรางเครือขายความรวมมือ .604 

มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกลุม .603 

 

 

องคประกอบที่ 2

การเงิน การบัญช ี

มีการวางแผนการตลาดและมีชองทางการจัด

จําหนายทีห่ลากหลาย 

.705 

ผูประกอบการควรมคีวามรูความเขาใจดาน

การเงินหรือการลงทนุ 

.657 

มีการวางแผนดานการเงนิกอนการลงทุน .617 

มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย อยางเปน

ระบบ 

.616 

โอกาสทางการตลาด สามารถสงออกสูสากล .611 

รูปแบบบรรจุภัณฑตองมีเอกลักษณ และ

มาตรฐานสากลเชิงการคา 

.584 

มีระบบการจัดทําบัญชทีี่โปรงใส ตรวจสอบได .560 

ใหความสําคญักับการพัฒนาผลิตภัณฑอยู

ตลอดเวลา 

.712 

มีการสรางความแตกตางของสินคาที่มคีวาม

โดดเดนเฉพาะตัว 

.619 

มีการสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งรูปแบบ

สีสันและลวดลาย 

.617 

ผลิตภัณฑเปนที่ดงึดดูและนาสนใจของตลาด .611 

มีการพัฒนาบรรจุภัณฑไดมาตรฐานสากล .559 

มีความมุงมั่นและตั้งใจในการทําธุรกิจ .517 

มีความสามารถในการแกไขการทํางาน .476 

 

 

องคประกอบที่ 3

ผลิตภัณฑ 

องคประกอบที่ 4   

บริหารจัดการ

แรงงาน 

มีความพรอมในดานแรงงาน .672 

มีการจางงานในสัดสวนที่เหมาะสม .632 

แรงงานเปนผูมคีวามรู ความชํานาญในการทํางาน .611 

แรงงานใหความรวมมือและมีความสามัคค ี .558 

มีความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจ .553 

ดําเนนิการเองโดยเจาของกิจการ .544 

มีความรูความเขาใจดานการบริหารจดัการ .428 

องคประกอบที่ 5   

สนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก 

บุคลากรภาครัฐใหการสนับสนนุและสงเสริมการ

ทํางาน 

.675 

ไดรับการสนับสนุนการสงเสริมการขาย .670 

ไดรับการสนับสนุนชองทางการจดัจําหนาย .662 

ผูประกอบการไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู .572 

ชุมชนตองเขามามีสวนรวมกับปจจัยการผลิต .570 

มีการเปดรับขอมูลขาวสารผานเจาหนาที่ของรัฐ/

เอกชน 

.563 

บุคลากรภาครัฐเปนที่ปรึกษา .543 

 

 

องคประกอบที่ 6    

การผลิต 

 

มีความสามารถในการวางแผนดาน

วัตถุดบิ 

.653 

ศักยภาพการผลิต สามารถผลิตซํ้าใน

ปริมาณและคุณภาพคงเดิม 
.652 

มีการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ .589 

การควบคมุคุณภาพสินคาตองเปน

มาตรฐานเดียวกนั 

.541 

มีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการ

ผลิต 

.524 

มีการกําหนดคุณภาพของวัตถดุิบที่จะ

นํามาผลิตสินคา 

.511 

 

องคประกอบที่ 7     

ผูนํา 

 

ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นเกดิจากความสามารถ

ของผูนํา 
.592 

มีความสามารถในการตดิตอ

ประสานงานกับภาครัฐไดเปนอยางด ี

.559 

มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางที่

ชัดเจน 
.554 

มีการควบคุมและติดตามผลการทํางาน .481 

เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น 

.432 

 

 

 

 

 

 

            องคประกอบที่ 8  

 การบริหารจัดการ 

 

มีความรับผดิชอบในการปฏิบัตงิาน .730 

มีความสามารถในการวางแผนการ

ทํางานอยางรอบคอบ 

.716 

มีความรวดเร็วและถูกตองในการสง

สินคา 

.652 

 
 

องคประกอบที่ 9  

การตลาด 

 

มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ .712 

มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

กอนออกจําหนาย 

.600 

รายไดในการจัดจําหนายสินคาจะตอง

เพิ่มขึ้น 

.535 

มีความตอเนื่องของตลาดทั้งลูกคาเกา 

และลูกคาใหมอยางสม่ําเสมอ 

.485 

 

องคประกอบที่ 10  

ความเข็มแขง็    

ของชุมชน 

 

ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ .705 

แรงงาน/ทนุ สวนหนึ่งมาจากชุมชน .695 

รูปที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
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       9)  ดานการตลาด  

10)  ดานความเขมแข็งของชุมชน  

4.2  ผลการวิจัย ข้ันตอนที่  2 การสรางรูปแบบการ

จัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ ประเภทเคร่ืองดื่ม 

 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) รูปแบบการจัดการ

ปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ประเภทเครื่องดื่ม พรอมกับสรางแบบสัมภาษณเพื่อใหทาง

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนและผูเชี่ยวชาญ 6 คน รวม 9 คน 

ชวยดําเนินการและใหขอเสนอแนะกอนลวงหนา จากน้ัน 

ดําเ นินการจัดการประชุมสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) ในการเรียนรูรวมกัน และมีขอสรุปรวมกัน โดย

แตละทานเสนอแนะผานการสนทนากลุมมาสังเคราะหใหม

แลวสรุปเรียบเรียงเปนรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จ

ของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่ม

ไดดังน้ี 

รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทเคร่ืองดื่ม ประกอบดวย 

4.2.1 ปจจัยดานเครือขายความรวมมือ 

      จะตองจัดใหมีการสรางเครือขายความรวมมือ

ซ่ึ ง กั นและ กันทั้ ง  3 ฝ า ย  ไ ด แ ก  ภ าค รั ฐ  ร วม ไปถึ ง

สถาบันการศึกษาดวย ภาคเอกชน และกลุมผูประกอบการ

ดวยกันเอง ซ่ึงอาจจะเปนกลุมประเภทเดียวกันหรือตางกลุม

ประเภทที่มีแนวทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ได

ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในรูปแบบตางๆ อาจจะ

เปนทางการหรือไมเปนทางการ อาทิ การศึกษาดูงาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรูดานวิทยาการใหมๆ และการแลกเปล่ียน

ประสบการณตลอดจนดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองมีการสรางเครือขายรวมกัน ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆตองเขามามี

สวนรวมในลักษณะการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ชวยเหลือในดานตางๆรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนทางการ หรือไม

เปนทางการก็ได ดังน้ี 

         1.1 เครือขายภาคเอกชน/ผูประกอบการ จะตอง

เขามาชวยเหลือในดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การตลาด ดานการเงิน ดานผลิตภัณฑ เปนตน ไดแก บริษัท

ในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) OTOP Trader เปนการ

รวมตัวกันของกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ  อันเปนชองทางหน่ึงของการสงเสริมการตลาดใน

การจําหนายสินคา เครือขายของผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึง

ผลิตภัณฑ กลุมผูผลิตประเภทเครื่องดื่ม และบริษัทอ่ืน ๆ  ที่

เก่ียวของกับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม บริษัทที่เปนที่ปรึกษาระบบ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ สถาบันการเงินตาง ๆ เชน 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย ธนาคารออมสิน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ตลอดจนกองทุนโครงการตางๆ เปนตน 

         1.2 เครือขายภาครัฐ/สถาบันการศึกษา จะตอง

เขามาชวยเหลือในดานองคความรูใหมๆ การศึกษาวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การ

ออกแบบผลิตภัณฑ การสรางนวัตกรรม การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ เปนตน ไดแก สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชม (สสว.) 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ กลุมงานสงเสริมการ

พัฒนาชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค ดานการขอเครื่องหมายรับรองอาหารและยา (อย.) 

สํานักงานพาณิชยจังหวัด ดานการสงออกตางประเทศ 

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ดานการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) สํานักงานเกษตรจังหวัดคณะกรรมการกลางอิสลาม

ประจําจังหวัด ดานการขอรับรองเครื่องหมาย HALAL 

สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด ดานชําระภาษีสรรพสามิต

เครื่องดื่ม สถาบันอาหาร ดานการขอรับรองเครื่องหมาย 

GMP และ  HACCP ตลอดจน สถาบันการศึ กษา เชน 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา จังหวัดกรุง เ ทพฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา จังหวัดกรุงเทพฯ เปน

ตน 

      2. จะตองมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันจาก

กลุมผูประกอบการประเภทเดียวกันทางดานวิทยาการใหมๆ 

และทางดานขาวสารขอมูลจากภาครัฐ มีการประชุมกลุม

รวมกัน 

     3. จะตองหาโอกาสไปรวมศึกษาดูงานจากกลุมผูผลิต 

ที่ประสบความสําเร็จเพื่อเปนแนวทางตลอดจนมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณ เชน การพัฒนาคุณภาพและบรรจุ

ภัณฑ การสงเสริมชองทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพ

ผูผลิต ผูประกอบการ การเขาถึงแหลงทุน การจัดทําแผน

ธุรกิจ เปนตน จากกลุมผูประกอบการประเภทเดียวกันหรือ

ตางกลุมวาอะไรที่เปนปญหาและอุปสรรคในการทําใหไม

ประสบความสําเร็จ โดยศึกษากลุมที่ประสบความสําเร็จ 

เพื่อที่จะนํามาปรับใชและวางแผนการดําเนินการตอไป 

     4. จะตองเปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ เขามาชวย

ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในดานตางๆรวมดวย  

      5. จะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานของทาง

ภาครัฐ โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพราะจะทําให

การดําเนินการราบรื่น ไมมีปญหาอุปสรรค 

      6. จ ะ ต อ ง มี ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

ผูประกอบการดวยกัน ในรูปแบบของกลุมคลัสเตอร  

(Cluster) เพื่อสรางพันธมิตรทั้งผูประกอบการที่จําหนาย

สินคาลักษณะเดียวกันและผูผลิต (Supplier) 

 4.2.2  ปจจัยดานการเงิน การบัญชี 

      จะตองมีทักษะความรูความเขาใจทางดาน

การเงิน การจัดหาแหลงทุน และการบัญชีรวมดวยในการ

ดําเนินการ ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดวางแผนการใชจาย และมองเห็น

ถึงคาใชจายการลงทุนตลอดจนรายรับ รายจายที่เกิดขึ้นใน

การดําเนินการ 

 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองศึกษาเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจ ทางดาน

การเงิน โดยเฉพาะการจัดหาแหลงเงินทุน (กูยืม) จากแหลง

ทุนตางๆมาสนับสนุน เชน สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และจาก

กองทุนโครงการตางๆ เปนตน และยังรวมไปถึงการใชจาย

เงินทุนดวย 

      2. จะตองศึกษาเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจ เพื่อให

เกิดทักษะทางดานระบบการจัดทําบัญชีเบื้องตน อาจจะเปน

แบบงายๆ อาทิ บัญชีรายรับ- รายจาย บัญชีงบดุล บัญชีงบ

กําไร- ขาดทุน บัญชีรับ-จายแยกประเภท ตลอดจนสามารถ

คํานวณตนทุนตอหนวย และสรุปเปนรายเดือน รายป 

รายงานเปนระบบ ชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

และสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาใชตัดสินใจในการ

บริหาร 

      3. จะตองสรางความรู ความเขาใจ และใหความสําคัญ

เพื่อใหเกิดความตระหนักเรื่องการเงินและการบัญชีรวมกัน 

      4. จะตองมีการวางแผนการเงิ นก อนการลงทุน 

เพื่อที่จะไดมองเห็นถึงความเปนไปไดในการดําเนินการและ

การวางแผนในอนาคตดวย 

      5. จะตองเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจ และมีทักษะ

ในดานการปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อเขาถึงแหลงทุน 

      6. จะตองมีความรู ความเขาใจเรื่องภาษีอากร และ

ภาษีสรรพสามิตรวมดวย 

      7. ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอรเขา

มาใชเพื่อชวยใหการจัดทําระบบบัญชีงายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 4.2.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

      เปนผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม ทั้งประเภทที่

มี แอลกอฮอล  และ ไม มีแอลกอฮอล  โดยจะตอง ให

ความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ มาตรฐานผลิตภัณฑ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ  และการพัฒนาบรรจุภัณฑดวย 
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แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองมีการสรางตัวผลิตภัณฑใหดี โดดเดน 

และมีสรรพคุณ เนนเรื่องรสชาติ จะตองดื่มงาย มีคุณคาและ

ประโยชน โดยจะตองพิจารณาดังน้ี 

         1.1 ตรงตามความตองการของลูกคา และตรงตาม

มาตรฐานกําหนด  

1.2  คํานึงถึงกลุมลูกคา ทั้งภายในประเทศ และ

ลูกคาตางประเทศ  

         1.3 คํานึงถึงเพศและอายุ  

         1.4 คํานึงถึงแนวโนมความตองการของผลิตภัณฑ 

น้ันๆที่โดดเดน ณ ปจจุบันรวมดวย เปนตน 

     2. คุณภาพผลิตภัณฑ จะตองเนน และใหความสําคัญ

ในเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแตคุณภาพ

วัตถุดิบ จะตองสดใหม ปลอดสารพิษ กระบวนการผลิตตอง

สะอาด ไมมีส่ิงเจือปนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และรวมไป

ถึงขั้นตอนการเก็บรักษาดวย เปนตน 

     3. จะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่ดึงดูด สะดุด

ตา และนาสนใจของตลาด ทั้งรูปแบบสีสันและลวดลายที่

เปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ในระดับมาตรฐานสากล 

    4. จะตองมีการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ โดยการสรางตัว

แบบแบรนดของตนเอง เชน ชื่อผลิตภัณฑ ไมควรเกิน 3 

พยางค และตองมีชื่อภาษาอังกฤษรวมดวย เปนตน ซ่ึง

ผูบริโภคจะไดเรียกและจดจําไดงาย 

     5. จะตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

โดยมีการลงรายละเอียดเรื่องราวบนตัวผลิตภัณฑให

ครบถวน เชน ขอมูลโภชนาการ สวนประกอบ ตรารับรอง 

และวันเดือนปที่ผลิตและวันหมดอายุ เปนตน 

      6. จะตองใหความสําคัญ กับตัวฉลากของผลิตภัณฑ 

ใหทันยุคทันสมัย เชน จะตองมีรหัสบารโคด รหัสคิวอารโคด 

เปนตน 

      7. ที่ตัวบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑจะตองมีประวัติความ

เปนมาหรือที่มาของผลิตภัณฑดวย ยิ่งถาผลิตมานาน มี

เรื่องราวตํานานก็จะทําใหนาเชื่อถือ 

      8. มาตรฐานผลิตภัณฑควรที่จะตองผานการรับรอง

เครื่องหมายตางๆเบื้องตนมาบาง เชน มผช. อย. GMP 

HACCP HALAL OTOP เปนตน 

      9. การพัฒนาบรรจุภัณฑ จะตองใหความสําคัญ เปน

อันดับตนๆ รองมาจากคุณภาพผลิตภัณฑ และจะตอง

คํานึงถึงในเรื่องการขนสงดวย บรรจุภัณฑตองมีความ

แข็งแรง ไมบุบ ไมแตก ไมกอใหเกิดความเสียหายงาย 

4.2.4 ปจจัยดานบริหารจัดการแรงงาน 

    ซ่ึงจะเก่ียวของกับแรงงาน (คน) ที่จะนํามา

บริหารจัดการในระบบการผลิตทั้งหมดเพื่อใหดําเนินการใน

การผลิตเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. จะตองวางแผนเตรียมความพรอมจางแรงงาน ใหมี

จํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และสามารถปฏิบัติงาน

ทดแทนกันได หรือเปล่ียนตําแหนงแทนกันไดดวย 

     2. จะตองวางแผนรับแรงงาน แรงงานที่ดี ควรที่จะมี

ความรู ทักษะความชํานาญในการทํางานเฉพาะดาน เชน 

การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เปนตน หรือถาไมมีก็

จะตองมีการเตรียมการใหความรูกอนการทํางาน (สอนงาน) 

อาจกระทําในรูปแบบที่เปนทางการ หรือไมเปนทางการก็ได 

     3. จะตองสรางความตระหนัก สรางจิตสํานึก ให

แรงงานมีความรับผิดชอบในขอบเขตหนาที่ ปฏิบัติอยาง

เต็มที่ ควรมีทัศนคติในการทํางาน การใหความรวมมือ มี

ความรัก ความสามัคคี มีความศรัทธา ซ่ือสัตย และมี

คุณธรรมดวย 

     4. จะตองสามารถสรางขวัญ กําลังใจใหกับแรงงานทุก

คน อยางเทาเทียมกัน ดูแลเอาใจใส พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ

กันใหเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เชน จัดสวัสดิการ 

(รายไดตอวันหรือตอเดือน) มีคาตอบแทนพิเศษ มีโบนัส

ประจําเดือนหรือประจําป พาไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

ใหสิทธิลูกหลาน ญาติพี่นองเขามามีสวนรวม มีเบี้ยขยัน มี

อาหารกลางวัน เปนตน 

      5. จะตองพิจารณาจัดหาแรงงานภายในทองถิ่นชุมชน 
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กอน และจะตองวางระบบจายคาตอบแทนที่เหมาะสม ที่จะ

ทําใหเกิดแรงจูงใจ และอัตราการคงอยูของแรงงานไดอีก

ดวย 

      6. จะตองสนับสนุนแรงงาน ใหมีการทํางานเปนทีม มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู พูดคุย และสรางทัศนคติเชิงบวก 

      7. จะตองมีความรู ความเขาใจ และควรมีการวาง

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เที่ยงตรง และ

เปนระบบ 

      8. จะตองมีการพัฒนาและฝ กอบรมใหแร งง าน

ตระหนักในเรื่องการมุงเนนคุณภาพผลิตภัณฑและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ตลอดจนความสะอาด และปลอดภัยในทุก

ขั้นตอน 

 4.2.5 ปจจัยดานสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

       จะเก่ียวของกับภาครัฐ ภาคเอกชน อาจจะอยู

ในรูปของหนวยงานหรือตัวบุคคลที่จะตองเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินกิจการ    

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1.  จะตองจัดหาหนวยงานหรือเจาหนาที่เปนที่ปรึกษา

ในทุกๆเรื่อง อาทิ ดานการขอรับรองมาตรฐานตางๆ ดาน

คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ดานชองทางการตลาด ดาน

การเงินการบัญชี ดานการจัดหาวัตถุดิบ ดานกระบวนการ

ผลิต ดานการจัดทําแผนธุร กิจ ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานการตลาดดิจิทัล เปนตน 

     2. จะตองเปดโอกาสใหภาครัฐเขามาสนับสนุนและ 

สงเสริมการทํางานอยางจริงจังและเขาถึง 

     3. จะตองใหภาครัฐใหการสนับสนุนสงเสริมการขายใน 

ทุกๆชองทางทั้งทางตรงและทางออม 

     4. จะตองใหภาครัฐใหการสนับสนุนดานชองทางการจัด 

จําหนายรวมดวย เชน การออกบูธ ตามงานของสวนราชการ

ตางๆ ประชาสัมพันธลงเว็บไซตสวนราชการ เปนตน 

     5. จะตองไดรับทราบขอมูลขาวสารดานตางๆที่เก่ียวของ  

จากส่ือสังคมออนไลน เชน ทางเว็บไซต เปนตน และจะตอง

ไดรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆที่ เก่ียวของเพื่อเปนการ

เพิ่มพูนความรูอันจะนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

     6. จะตองใหภาคเอกชน เขามาดูแลใหคําปรึกษาในเรื่อง 

ตางๆ เชน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การออกแบบ

ผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑ และการประกันคุณภาพ เปนตน 

     7. จะตองเปดโอกาสใหภาคเอกชนใหการสนับสนุนชอง 

ทางการจัดจําหนาย เชน การออกบูธตามงาน หรือเทศกาล

ตางๆ 

     8. จะตองใหสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเขามาใหการสนับสนุนดานองคความรู การวิจัยและ

พัฒนา อาทิ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ดานเทคโนโลยี

การผลิต ดานการบรรจุภัณฑ ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

และดานการเก็บรักษา เปนตน 

 4.2.6  ปจจัยดานการผลิต 

       การจัดหาวัตถุดิบที่นํามาใชทั้งหมด การคัด

สรรวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง จน

ไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑที่ดี สด สะอาด มีคุณภาพเพื่อการ

บริโภคและจัดจําหนาย  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ จากแหลงวัตถุดิบ

ภายในทองถิ่นหรือชุมชนกอน และภายในประเทศทั้งหมด 

โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละใหมากที่สุด 

      2. จะตองมีออกแบบการวางแผนการผลิตใหเปนระบบ  

การวางโครงสราง เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ โดยจะตองคํานึงถึงอนาคตการขยายการ

ผลิตรวมดวย 

      3. จะตองใหความตระหนักและใหความสําคัญกับการ 

รักษาสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต คือ การผลิต

จะตองไมมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

      4. จะตองมีความสามารถที่จะทําการผลิตซํ้าไดใน 

ปริมาณและคุณภาพคงเดิม 

      5. จะตองมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจน เครื่อง 
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จักรที่ทันสมัย เขามาชวยในการผลิต เชน การจัดหาวัตถุดิบ 

การผลิต การบรรจุ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การ 

ขนสง ตลอดจนการควบคุมสินคาคงคลัง เปนตน 

 

      6. โรงเรือนจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต  

GMP  

      7. จะตองมีการวางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบตามปริมาณที ่

เหมาะสม เพื่อรองรับตามออเดอร (Order) การส่ังซ้ือ

ผลิตภัณฑจากผูบริโภค 

      8. จะตองมีการวางแผนการผลิตตามกําลังการผลิตและ 

ตามออเดอร (Order) ที่ส่ัง (ขายดีก็ผลิตมาก) 

      9. การวางแผนการผลิตที่ดีควรจะตองมีการประเมิน

ตามออเดอร (Order) ที่เขามาเพื่อที่จะทําใหสินคาคงเหลือ

ไมมากหรือนอยเกินไป 

     10. การวางแผนการผลิต ควรจะเริ่มตั้งแต การวางแผน

การจัดหาวัตถุดิบ วางแผนโครงสรางกําลังการผลิต การ

กําหนดกระบวนการผลิต การคํานวณตนทุนการผลิต และ

การควบคุมคุณภาพการผลิต 

      11. จะตองมีการศึกษาวิเคราะหการตลาด และการ

บริหารความเส่ียง เพื่อรองรับการขยายการผลิตในอนาคต

ดวย 

      12. จะตองมีความรู ความสามารถ ในการคัดเลือก

วัตถุดิบ และการผลิตเปนอยางดี  

      13. จะตองวางแผนหาวิธีการการบรรจุหีบห อที่ มี

มาตรฐานและการขนสงที่มีตนทุนที่ต่ํา และเพื่อใหทันเวลา  

4.2.7  ปจจัยดานผูนํา 

       จะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีเปาหมาย

ชัดเจน มีทัศนคติที่ดี คิดเชิงบวก คิดเปน แกปญหาได มา

เปนผูนํา และจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับผูรวมงานได

ทุกฝาย ตลอดจนสามารถที่จะติดตอประสานงานกับภาครัฐ

และเอกชนไดเปนอยางดีดวย  

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

     1. ผูนํา จะตองมีการกําหนดเปาหมาย และทิศทางที่

ชัดเจนอันจะนําพากิจการไปไดดวยดี  ยึดผลประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

     2. ผู นํา จะตองมีทักษะความรู  ความสามารถ มี

บุคลิกภาพความเปนผูนําสูง และสามารถประสานงานกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกๆเรื่องไดเปนอยางด ี

      3. ผูนําจะตองคอยควบคุม และติดตามผลการทํางาน 

เปนระยะๆ อยางใกลชิด ใสใจในทุกกระบวนการ ตั้งแตการ

จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสง และการ 

ตลาด เปนตน 

      4. ผู นําจะตองเปดโอกาส ที่จะใหทุกคนใชความรู  

ความสามารถไดอยางเต็มที่ และใหทุกคนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของกิจการ 

       5. ผูนําจะตองมีทัศนคติที่ดี คิดเชิงบวก กลาตัดสินใจ 

กลาได กลาเสีย ตองรูจักการทํางานเชิงรุก  

       6. ผูนํา จะตองมีความสามารถในการแขงขัน มุงเนน

ความสําเร็จ มีเปาหมายโดยใหความสําคัญกับคุณภาพความ

พึงพอใจของลูกคาเปนหลัก  

        7. ผูนําจะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองมีการประชุม

พูดคุยสมํ่าเสมอทุกเดือน 

        8. ผูนําจะตองมีการจัดทํา แผนงานของกลุม เชน 

แผนการปฏิบัติงานประจําป แผนการผลิต และแผนการจัด

จําหนาย เปนตน 

        9. ผูนําจะตองมีจิตวิญญาณ ในการรับผิดชอบตอ

สังคม และการรักษาส่ิงแวดลอมดวย 

        10. ผู นําจะตองมีความสามารถ ประสานงานกับ

ภาครั ฐ ในด านช องทา งการ จัด จํ าหน า ย ใหม  ๆ  ทั้ ง

ภายในประเทศและตางประเทศ ดานการพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบการ การรับรองคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ และ

แสวงหาการสนับสนุนจากภาครัฐ  

     11. ผูนําจะตองสรางความรูสึก การเปนเจาของรวมกัน 

การมีสวนไดสวนเสีย และการแบงปนผลประโยชนดวยกัน 

ทั้งน้ีเพื่อจะใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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     12. ผูนําจะตองมีการติดตามขาวสารในเรื่องขอรองเรียน

ตางๆของผูบริโภค เพื่อแกปญหากรณีเกิดการรองเรียน 

     13. ผูนําจะตองรูหลักการทํางานเปนทีม สนับสนุนให

ทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม มีความรัก ความสามัคคีกัน 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 4.2.8 ปจจัยดานการบริหารจัดการ 

     จ ะ ต อ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด การ ร ะบบการ

ดําเนินการในกระบวนการเริ่มตั้งแต การจัดหาวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และมาตรฐานการรับรอง

ผลิตภัณฑตลอดจนยังรวมไปถึงการจัดสงผลิตภัณฑไปยัง

ผูบริโภคดวย 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองวางแผนการทํางาน และมีการควบคุมอยาง

รอบคอบ เนนประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      2. จะตองดําเนินการผลิตตามออเดอร (Order)  และ

จัดสงผลิตภัณฑทันตามกําหนดเวลา มีการกําหนดวัน เวลา

แนนอน  

      3. จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองกอน   การ

จัดสงผลิตภัณฑ เนนความสะอาด และมีการสุมตรวจอาจจะ

ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ หรือใชแรงงานคนก็ได 

      4.  จะตองดําเนินการใหไดมา  ซ่ึงมาตรฐานการรับรอง

ผลิตภัณฑตางๆที่ เ ก่ียวของใหมากที่ สุด (เครื่องหมาย

คุณภาพ) เชน อย. มผช. มอก. ฮาลาล Q GMP GAP 

HACCP เปนตน  

       5. จะตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อ 

สรางความพึงพอใจแกทุกฝาย 

       6. จะตองมีการวางแผนการทํางาน โดยจะตองวาง 

กลยุทธอยางชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแผนได 

       7. จะตองมีการวางแผนการทํางานที่ดี ตองวางแผน 

ตามออเดอร (Order) ที่เขามา 

       8. จะตองจัดสงสินคาผลิตภัณฑ   โดยยึดหลักความ 

สะดวก ตนทุนต่ํา และรวดเร็วเปนหลัก 

       9. จะตองมีการวางแผนกําหนดโครงสราง การบริหาร 

จัดการที่เหมาะสม โดยมอบหมายงานตามตําแหนงหนาที่

การทํางานที่ชัดเจน 

     10. จะตองออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  ตรงตามความ 

ตองการของผูบริโภค 

     11. ควรจะมีผลิตภัณฑใหมๆ เกิดขึ้นอยางเสมอเพื่อเปน

ตัวเลือกใหกับลูกคา 

     12. การวางแผนการทํางาน  จะตองวางแผนทุกขั้นตอน 

การผลิต การสงออก การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ 

วิ เ คราะหป จ จัยที่ เ ก่ี ย วข อง  ตลอดจนตองวา งแผ น 

ประเมินผลและควบคุมอยางจริงจัง 

     13. จะตองตระหนักใหความสําคัญกับมาตรฐานของการ 

รับรองผลิตภัณฑเครื่องหมาย อย. เปนอันดับแรก และ

เครื่องหมาย GMP  ทุกผลิตภัณฑ เพราะเปนกฎหมายบังคับ

วาตองมี 

     14. จะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ/ปฏิบัติตามแผน 

     15. จะตองมีการกําหนดรูป แบบฟอรมการตรวจสอบ 

คุณภาพผลิตภัณฑ และมอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรง 

 4.2.9 ปจจัยดานการตลาด 

      จะพิจารณาใหความสําคัญตั้งแตแหลงจําหนาย

หลักของสินคาและผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตลอดจนรายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกับปที่ผานมา 

รวมไปถึงความตอเน่ืองของตลาดดวย 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองจัดหาแหลงจําหนายหลักของสินคารองรับ

ตลาดตางประเทศดวย อาจจะเริ่มตั้งแตลูกคาซ้ือไปดื่มเอง 

จัดวางขายที่สนามบิน บนเครื่องบิน หรืออาจเขารวมในงาน

แสดงสินคาในประเทศตาง ๆ (Roadshow) รวมทั้งมีการ

ประชาสัมพันธตามส่ือตางๆรวมดวย 

      2. จะตองมีรายไดในการจัดจําหนายสินคา  โดยเฉล่ีย 

ตอป เม่ือเทียบกับปที่ผานมา ตองเพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป 

      3. จะตองกอใหเกิดความตอเน่ืองของตลาด  ตองรักษา 

ลูกคาเกาใหคงเดิม มีฐานขอมูลลูกคา และเพิ่มลูกคาใหมเขา

มา โดยมียอดการส่ังซ้ือ และมีการผลิตอยางสมํ่าเสมอ   
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      4. จะตองพิจารณากําหนดราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสม 

โดยดูจากคุณภาพผลิตภัณฑ ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต 

การผลิต มาตรฐานของสินคา และเทียบราคาสินคากับ

ผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน  

      5. จะตองมีการตรวจสอบ ตรวจเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ 

กอนนําออกจําหนายเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา 

      6. จะตองมีขอมูลปริมาณการผลิตโดยเฉล่ียตอเดือน 

      7. จะตองระบุราคาจําหนายปลีก-สงใหชัดเจน 

      8. จะตองจัดหาชองทางการจัดจําหนาย ในหลายๆ วิธี  

เชน นําเสนอผลิตภัณฑใหทันตอทองตลาด บริการสงใหถึง

มือลูกคา ขายทางระบบออนไลน (อินเตอร เน็ต) และ

ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการออก 

บูธตามงานตางๆ 

      9. จะตองมีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ เชน การ

ขายสง การลดราคา การแถม การแจก การทดลองดื่ม และ

มีตัวแทนจําหนาย เปนตน 

10. จะตองเปดตลาดการจําหนายสินคาตามรานของ 

ฝาก และหางสรรพสินคา เปนตน 

11. การจัดจําหนายสินคาจะตองเนนตลาดภายในและ

ภายนอกจังหวัด จัดจําหนายโดยตรง หรือขายสงใหกับ

ตัวแทนจําหนายงาน OTOP ตามสถานที่ตางๆ งานธงฟา 

เปนตน 

12. ควรมีกลยุทธการวางแผนการตลาดที่ชัดเจน และ 

ปฏิบัติตามแผนอยางจริงจัง 

 4.2.10 ปจจัยดานความเขมแข็งของชุมชน 

       ถือวามีสวนสําคัญอีกดานหน่ึงโดยจะมอง

ตั้งแตจุดเริ่มตน เริ่มทําธุรกิจ ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม 

และตลอดจนการมีสวนรวมกับชุมชนในดานตางๆ 

แนวทางการดําเนินการมีดังตอไปนี ้

      1. จะตองมีระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

ซ่ึงวิธีการคือ ใหสมาชิกน้ันมีสวนรวม และมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนตองอยูบนพื้นฐานที่เปนปญหาเดียวกัน 

      2. จะตองใหความสําคัญอยางมากกับปจจัยการผลิต 

โดยเฉพาะดานแรงงานหรือทุน สวนหน่ึงจะตองมาจาก

ชุมชน 

       3. จะตองมีการจัดสรรผลกําไรบางสวน  ใหเปนเกิด 

ประโยชนแกชุมชน โดยคืนกําไรกลับสูชุมชนทั้งทางตรงและ

ทางออม ในรูปแบบการใหความชวยเหลือสนับสนุนดาน

การเงิน ใหทุนการศึกษา หรือดานสนับสนุนผลิตภัณฑ ให

การจัดเล้ียงอาหารเครื่องดื่ม เปนตน ในการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญตาง ๆของชุมชน เชน งานวันเด็ก งานวันแม งานวัด 

เปนตน  

       4. จะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นตอการประกอบการเรื่องใดๆก็ไดใหมากที่สุด เชน 

การปรับปรุงคุณภาพแหลงวัตถุดิบ ส่ิงแวดลอมของชุมชน 

เปนตน 

       5. จะตองใหชุมชนไดรับประโยชน จากการประกอบ 

การทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ มีงานทํา เปน

แรงงาน นําวัตถุดิบมาจําหนาย เปนตน สวนทางออม ชุมชน

มีความรัก ความสามัคคีกัน เปนตน 

       6. จะตองพัฒนาฐานะความเปนอยูของสมาชิก โดย 

เขาไปชวยเหลือในเรื่องตางๆ เทาที่สามารถทําได 

 

 

รูปที่ 3 สรุปรูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของ 

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท 

เครื่องดื่ม 
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5.  การอภิปรายผล 

   ผูวิจัยแยกอภิปรายในประเด็นดังน้ี 
      5.1  อภิปรายผลการหาปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  ดังน้ี ผลการวิเคราะหหาปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑห น่ึงตําบลห น่ึงผลิตภัณฑ   

สอดคลองกับ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของที่

ผูวิจัยสรุปทั้ง 9 ดาน แตพอมาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งน้ี พบวา มีตัวแปรเพิ่มอีก 1 ดาน คือ ดาน

เครือขายความรวมมือ รวม 10  ดาน โดยกลุมตัวอยางได

แสดงความคิดเห็นอยูในระดับมากและเห็นวามีสวนสําคัญใน

ลําดับตนๆที่สงผลใหประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับ

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญประเภทเครื่องดื่ม

อีกดวย สําหรับปจจัยดานเครือขายความรวมมือ ที่พบวา 

จะตองมีการสรางเครือขายความรวมมือดวยกัน 3 ฝาย มีฝาย

ภาครัฐหมายรวมถึงสถาบันการศึกษาดวย ภาคเอกชน และ

กลุมผูประกอบการดวยกันเอง ซ่ึงอาจจะเปนกลุมประเภท

เดียวกันหรือตางกลุมประเภทกัน เพื่อที่จะใหความชวยเหลือ

และใหคําปรึกษาในดานตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรูดานวิทยาการใหมๆ มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ ตลอดจนดานขอมูลขาวสาร ซ่ึงสอดคลองกับ

การสัมภาษณและสนทนากลุ มของผู ทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวามีความ

จําเปนที่จะตองมีเครือขายความรวมมือซ่ึงกันและกัน

โดยเฉพาะตองใหภาคเอกชนเขามา เชน บริษัทในเครือเจริญ

โภคภัณฑ (CP) มาชวยในดานการตลาด ชองทางการจัด

จําหนายผานทางรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ใหมากขึ้น และ

สอดคลองกับวสันต  เสือขํา [9] ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จของสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ที่ไดรับ

คัดเลือกระดับ 5 ดาว ในระดับภูมิภาคของสินคาประเภท

อาหารในจังหวัดเชียงใหม โดยการใหสัมภาษณเชิงลึก พบวา 

ปจจัยดานการดําเนินงานที่มีผลตอความสําเร็จของสินคา

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ไดแก ปจจัยเครือขายสังคมและ

สอดคลองกับชนมณัฐรัชน ฤทธ์ิวิเศษ [10] ที่ศึกษาเรื่องปจจัย

สูความสําเร็จทางการตลาดของธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัด

เชียงราย พบวา ปจจัยทางการตลาดที่เปนปจจัยสูความสําเร็จ 

คือ ดานความรวมมือทางธุรกิจ 

      5.2  อภิปรายผลการสรางรูปแบบการจัดการปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท

เครื่องดื่ม  ดังน้ี ผลจากการหาปจจัยความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑที่ได สอดคลองกับความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องดื่ม

โดยตรงที่มาประชุมสนทนากลุม ไดขอสรุปวา รูปแบบปจจัย

ความสําเร็จของผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภท

เครื่องดื่ม จะประกอบดวย 10 ดาน คือ 1)  ดานเครือขาย

ความรวมมือ 2) ดานการเงิน การบัญช ี3) ดานผลิตภัณฑ 4) 

ดานบริหารจัดการแรงงาน 5) ดานสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก 6) ดานการผลิต 7)  ดานผูนํา 8) ดานการบริหาร

จัดการ 9) ดานการตลาด และ 10) ดานความเขมแข็งของ

ชุมชน ดังน้ันผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องดื่ม จะตองใหความสําคัญ และตระหนักปฏิบัติตาม

แนวทางการดําเนินการ ใหมากที่สุด เพื่อสงผลใหผลิตภัณฑน้ันๆ 

มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ไดรับการคัดสรรสุดยอด

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย   ระดับ 5 ดาวตอไป 
 

6.   ขอเสนอแนะ 

       6.1 รูปแบบการจัดการปจจัยความสําเร็จของผลิตภัณฑ 

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทเครื่องดื่มสามารถนําไปใชกับ

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทอ่ืนๆได แต

อาจจะมีปรับใชและประยุกตในบางสวน เพื่อที่จะทําให

ผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑประเภทน้ันๆประสบ

ความสําเร็จตอไป 

      6.2 หนวยงานภาครัฐ เชน กลุมงานสงเสริมการพัฒนา

ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งในระดับอําเภอ และจังหวัด

ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถนําไปเผยแพรถายทอด

ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  

ประเภทเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มจํานวนผลการคัดสรรสุดยอด หน่ึง
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ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ระดับ 5 ดาวทั่วประเทศเพิ่มมาก

ขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น อัน

จะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทองถิ่นชุมชน ตอจังหวัด

และตอประเทศชาติสืบไป 
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การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพนม

จากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก  

 
ประพัน ลี้กลุ  

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

 
บทคัดยอ  
  บทความน้ีนําเสนอการคัดแยกคุณภาพของนมดวยโครงขายประสาทเทียม โดยใชความแตกตางของคุณสมบัติ  

ไดอิเล็กตริกที่เกิดขึ้นระหวางนมดีและนมเสีย การวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนมถูกวัดในชวงความถี่กวางตั้งแต 0.5 ถึง 3  

กิกะเฮิรตซ ขอมูลที่ไดจากการวัดคือคาคงที่ไดอิเล็กตริกและตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ถูกนํามาใชฝกสอนโครงขาย

ประสาทเทียมเพื่อใหสามารถจําแนกคุณภาพของนม ขอมูลที่ใชสําหรับการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมถูกแบงออกเปน 3 

กลุม คือ 10%, 20% และ 50% ตอขอมูลทั้งหมด อัตราการเรียนรูอยูในชวง 0.0005, 0.001 และ 0.002 ตามลําดับ และ

จํานวนโนดซอนเรนถูกปรับตั้งแต 4, 6 และ 9 ตามลําดับ ซ่ึงจากการจําลองระบบขอมูลที่ 20% เพียงพอตอการฝกสอน

โครงขายประสาทเทียมและที่อัตราการเรียนรู 0.001 ระบบสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนโนดซอนเรน 

ที่เหมาะสม 6 โนด ซ่ึงทําใหระบบสามารถตัดสินใจไดอยางแมนยํา จึงทําใหสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและ 

มีประสิทธิภาพ   
 

คําสําคัญ : คุณสมบัติไดอิเล็กตริก, คุณภาพนม, คล่ืนความถี่ยูเอชเอฟ, โครงขายประสาทเทียม  
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Application of artificial neural network for milk quality 

classification with dielectric properties  

 
Prapan Leekul 

Department of Telecommunication and Information Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rambhai 

Barni Rajabhat University  

 
Abstract  

  This paper presents the categorization of quality of milk by using artificial neural networks. In order 

to distinguish quality of milk, the difference of dielectric properties between fresh milk and spoiled milk are 

used. A measurement of the dielectric properties of milk is measured in the range frequency from 0.5 to 3 

GHz. The measured dielectric constant and dielectric loss factor are used for training artificial neural 

networks (ANNs) to classify the quality of milk. The data for training ANNs is divided into 3 groups which 

consist of 10%, 20% and 50% per all data. The learning rates are comprised of 0.0005, 0.001 and 0.002 

respectively and the number of hidden node is comprised of 4, 6 and 9 respectively. From the simulation, 

the data for training at 20% is enough for ANN's learning. The system can learn efficiently at learning rate 

of 0.001.The suitable number of the hidden nodes is 6 nodes, which makes the system decides precisely 

resulting in using the resources effectively and low complexity.  

 

Keywords : Dielectric properties, Milk quality, UHF frequency, Artificial neural network  

 

 

  



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

           

133 

1. บทนํา 

 นมวัวเปนอาหารที่มีประโยชนสูง สารอาหารที่มีมาก 

ในนมวัว ไดแก โปรตีน แคลเซียม และวิตามินบี 2 นมจึงมี

ประโยชนตอรางกายโดยเฉพาะในวัยเด็ก ความตองการ

บริโภคนมวัวของโลกในป 2559 อยูที่ 182.29 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.6 ตอป อินเดียเปนประเทศที่บริโภค

นมสูงสุด คือ 62.75 ลานตันตอป รองลงมาไดแก สหภาพ

ยุโรป 34.00 ลานตันตอป และสหรัฐอเมริกา 26.52 ลานตัน

ตอป ชวงป 2555 - 2559 ผลผลิตนํ้านมดิบ มีอัตราเพิ่มขึ้น

รอยละ 2.12 ตอป ประเทศที่ใหผลผลิตนํ้านมดิบมากที่สุด 

คือ สหภาพยุโรป รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา และอินเดีย [1] 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวานมเปนส่ิงสําคัญตอประชากรโลก ประเทศ

ไทยมีเกษตรกรผูเล้ียงโคนมกวา 2 หม่ืนครัวเรือน มีจํานวน

โคนมกวา 6 แสนตัว เปนแมวัวที่สามารถรีดนมได 3 แสนตัว 

กําลังการผลิตนํ้านมดิบของประเทศไทยอยูที่ประมาณ 1 

ลานตันตอป โดย 40 % ของนํ้านมดิบที่ ไดจะนําเขาสู

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สวนที่เหลืออีก 60 % 

จึงนําเขาสูตลาดผลิตภัณฑนมใหกับผูบริโภคทั่วไป [2] ความ

ตองการผลิตภัณฑนมในประเทศไทยมีคอนขางสูง โดยป 

2555 - 2559 ความตองการบริโภคนมพรอมดื่มมีอัตราเพิ่ม

รอยละ 1.67 ตอป  ในป  2559 มีปริมาณการบริโภค 

1,077,910 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,046,216 ตัน ของป 2558 

รอยละ 3.03 กําลังการผลิตนมวัวในประเทศไมเพียงพอตอ

ความตองการ จึงทําใหตองนําเขาผลิตภัณฑนมจาก

ตางประเทศ  

 ดังน้ันการควบคุมคุณภาพนม การตรวจสอบคุณคา

ทางอาหารจึงเปนส่ิงสําคัญ ฟารมโคนมสมัยใหมมีการนํา

ระบบอัตโนมัติหลายประเภทมาใชงาน จึงสามารถเก็บขอมูล

ที่สนใจในฟารมเพื่อนํามาใหบริหารจัดการและปรับปรุง

ผลผลิต [3] ในป 2008 คารอสและคณะไดใชเทคนิค NIR 

ในชวงความยาวคล่ืน 400 ถึง 1100 นาโนเมตร ในการวัด

คุณสมบัตินมและใชการวิเคราะหขอมูลเทคนิคกําลังสอง

น อยที่ สุ ด บ า ง ส ว น  ( Partial least squares) ใ นก า ร

ตรวจสอบไขมัน แลคโตส และโปรตีนรวมในนํ้านมดิบ [4] 

ซ่ึงเทคนิค NIR ที่ใชในการตรวจสอบนมยังคงมีราคาสูงเม่ือ

จะนําไปใชงานจริง รวมถึงในขั้นตอนการใชงานยังคงมีความ

ซับซอน ตอมาในป 2011 เฉินโจวและคณะ ไดใชเทคนิคการ

วัดคาอิมพีแดนซ ในการตรวจสอบแบคทีเรียในนํ้านมโดยใช

ออกแบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ (Signal conditioning) 

เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นของสัญญาณไฟฟา ในกรณีที่

เกิดการเปล่ียนแปลงของคาอิมพีแดนซจากแบคทีเรียที่

เกิดขึ้นในนํ้านม รวมถึงการออกแบบวงจรขยายเพื่อให

สัญญาณที่ไดจากการวัดชัดเจน [5] การตรวจสอบคุณภาพ

นมถูกพัฒนาอยางตอเน่ือง และในป 2015 อัวชาและคณะ 

นําเสนอเทคนิคการวัดคุณภาพนมแบบไมทําลายโดยใชคล่ืน

อัตราโซนิคในการตรวจสอบ ซ่ึงไดตรวจสอบนมยูเอชทีที่อยู

ในบรรจุภัณฑ รวมถึงไดศึกษาถึงการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียที่อุณหภูมิแตกตางกัน จากการทดลองแสดงให

เห็นวาที่ 35 องศาเซลเซียส แบคทีเรียสามารถเติบโตไดดี

ที่สุด [6] ตอมาในป 2016 ฮุสเซนไดนําเสนอระบบเฝาระวัง

ก า ร เ สี ย ข อ ง น ม ที่ ร า ค า ป ร ะห ยั ด ใ น ลั ก ษ ณ ะ จ มูก

อิเล็กทรอนิกส โดยใชเซนเซอรตรวจสอบกล่ินทั้งหมด 3 ตัว 

และนําคาที่ไดไปประมวลผลและตัดสินใจคุณภาพของนม 

โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร (ARM 7) ในการควบคุมและ

ตัดสินใจ รวมถึงแสดงผลบนหนาจอแอลซีดี [7] ซ่ึงจะเห็นได

วาการตรวจสอบคุณภาพและอายุของนมเปนส่ิงสําคัญ 

รวมถึงไดรับความสนใจอยางแพรหลาย  

 ดังน้ันบทความน้ีจึงนําเสนอการตรวจสอบคุณภาพนม

จากการวัดคุณสมบัติทางไฟฟาของนมดีและนมเสียดวย 

โพรบไดอิเล็กตริก และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องวิเคราะห

โครงขาย (Vector network analyzer) ในชวงความถี่ 0.5 

ถึง 3 กิกะเฮิรตซ จากน้ันนําขอมูลคุณสมบัติไดอิเล็กตริก 

ที่ไดมาใชฝกสอนโครงขายประสาทเทียม เพื่อหาโครงสราง 

ที่ เหมาะสม และนําคาถวงนํ้าหนักที่ ไดจากการฝกสอน

โครงขายประสาทเทียมโครงสรางไปใชในการตัดสินใจเพื่อ

แบงกลุมของนมดีและนมเสีย  
 

2. ทฤษฎีและหลักการ  

2.1  การทดสอบคาสภาพยอมไฟฟาของวัสดุ  

 วัสดุแตละชนิด มีคุณสมบัติทางไฟฟ าที่ เ รี ย กว า

คุณสมบัติไดอิเล็กตริกแตกตางกัน ซ่ึงสามารถนํามาใช

จําแนกความแตกตางของวัสดุได คุณสมบัติไดอิเล็กตริกเปน

คาที่แปรผันตามความถี่  อุณหภูมิ การจัดเรียงขั้วประจุ 

สวนผสม ความดัน และโครงสรางโมเลกุลของ วัสดุ  

คุณสมบัติไดอิเล็กตริกประกอบดวยคาสภาพยอมไฟฟา และ
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ความซึมซาบแมเหล็ก ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความแตกตางของ

วัสดุแตละประเภทที่มีคุณสมบัติทางไฟฟาที่แตกตางกัน คา

สภาพยอมไฟฟาสัมพัทธเชิงซอนแสดงไดดังสมการที่ (1)  
 

' ''
r r rj       (1) 

 

 สวนจริงหรือเรียกวาคาคงที่ไดอิเล็กตริก เปนปริมาณที่

แสดงถึงความสามารถในการเก็บสะสมพลังงานสนามไฟฟา 

และตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก เปนปริมาณที่แสดง

ถึงความสามารถในการเปล่ียนพลังงานสนามไฟฟาเปน

พลังงานความรอน โดยคาสภาพยอมไฟฟาเชิงซอนใน

รูปแบบฟงกชันของความถี่ เปนดังสมการของเดอบาย 

(Debye equation) ในสมการที่ (2) [8]  
 

 ( )
1
s

j



 

  



 


  (2)  

 

 โดย s  หมายถึงคาคงที่ไดอิเล็กตริกที่ความถี่ เปน

ศูนย (DC)   คือ คาคงที่ไดอิเล็กตริกที่ความถี่สูงมาก   

คือ ความถี่เชิงมุม   คือเวลาในการผอนคลายของวัสดุ 

(Relaxation time) นมพาสเจอรไรสที่เส่ือมสภาพจุลินทรีย

ที่อยูในนมมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการยอยโปรตีนในนม

เพิ่มขึ้น ลักษณะของนมที่เส่ือมสภาพหรือนมเสียจึงแตกตาง

จากนมดี สงผลใหคาสภาพยอมไฟฟาของนมดีและนมเสีย

แตกตางกัน  

 การทดสอบคุณสมบัติไดอิเล็กตริกนม ใชตัวอยางเปน

นมพาสเจอรไรสชนิดจืด นํานมมาบรรจุในบีกเกอร (Beaker) 

ขนาด 500 มิลลิลิตร ควบคุมอุณหภูมิหองและอุณหภูมิของ

นมอยูที่ 25 องศาเซลเซียส ตลอดการทดสอบ เริ่มทําการวัด

คาคุณสมบัติ ได อิเ ล็กตริกครั้งแรกที่นมอายุ  0 ชั่ วโมง 

หลังจากใสในภาชนะบรรจุ จากน้ันเม่ือเวลาผานไป 12 

ชั่วโมง จึงวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกอีกครั้ง ซ่ึงเปนระยะเวลา

ที่นมเปล่ียนเปนนมเสีย การวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนม

พาสเจอรไรสใชวิธีการวัดแบบโพรบโคแอกเชียล [9] วัด

ในชวงความถี่กวางตั้งแต 0.5 ถึง 3 กิกะเฮิรตซ ดวยเครื่อง

วิเคราะหโครงขาย รุน Field fox N9916A [10] และโพรบ

ไดอิเล็กตริก 85070 B [11] ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนม  
 

 คุณสมบัติไดอิเล็กตริกที่ไดจากการวัดอยูในชวงความถี่ 

0.5 ถึง 3 กิกะเฮิรตซ ประกอบดวยคาคงที่ไดอิเล็กตริกและ

คาตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกที่แบงออกเปนของนม

ดีและนมเสีย การใชคุณสมบัติไดอิเล็กตริกเพื่อแบงกลุมของ

นมดีและนมเสียถูกใชอยางแพรหลายเชน ในงานวิจัยของดิง

และคณะ นมดีจะมีอายุ 0 ชั่วโมง และนมเสียคือนมที่มีอายุ

มากกวา 12 ชั่วโมง [12] ซ่ึงสอดคลองกับคาคุณสมบัต ิ

ไดอิเล็กตริกที่วัดได ผลที่ไดจากการวัดแสดงใหเห็นถึงความ

แตกตางที่เกิดขึ้นระหวางนมดีและนมเสีย  
 

 
รูปที่ 2 คาคงที่ไดอิเล็กตริก  

 

 
รูปที่ 3 ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก  
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 เม่ือเปรียบเทียบในชวงความถี่เดียวกันพบวาคุณสมบัติ

ไดอิเล็กตริกของนมดีมีคาสูงกวานมเสีย และเม่ือความถี่สูง

กวา 2 กิกะเฮิรตซ ความแตกตางจะเพิ่มมากขึ้น คาคงที่ 

ไดอิเล็กตริกตลอดชวงความถี่ระหวางนมดีและนมเสีย

แตกตางกันต่ําสุดคือ 0.36 และสูงสุดคือ 1.15 ดังแสดงรูปที่ 

2 เม่ือเปรียบเทียบคาตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก 

ที่ความถี่เดียวกัน นมดีมีคาต่ํากวานมเสียตลอดชวงความถี่ 

และในชวงที่ต่ํากวา 1.2 กิกะเฮิรตซ ตัวประกอบการสูญเสีย

ไดอิเ ล็กตริกมีความแตกต างชัด เจนกว าที่ค วามถี่ สู ง  

ความแตกตางของคาตัวประกอบการสูญเสียระหวางนมดี

และนมเสียต่ําสุดที่ 1.27 และสูงสุด 2.74 ดังแสดงในรูปที่ 3  

 จากการทดสอบคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนมดีและ

นมเสียแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการจําแนกคุณภาพ

นม แตจะสังเกตไดวาคาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนมดีและ

นมเสียที่วัดตั้งแตความถี่ 0.5 ถึง 3 กิกะเฮิรตซ มีคาแตกตาง

กันไมชัดเจนในบางชวงความถี ่ ทําใหการจําแนกคุณภาพนม

ควรใชการวัดในชวงความถี่กวางเพื่อเพิ่มจํานวนขอมูลที่ใช

ในการประมวลผล เม่ือขอมูลมากขึ้นจะชวยใหประสิทธิภาพ

ในการตัดสินใจไดดีและจะสงผลใหคาความผิดพลาดลดลง  
 

3. การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียม  

 โครงขายประสาทเทียมเปนโมเดลทางที่คณิตศาสตร

และถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายเพื่อใชตัดสินใจคัด

แยกหรือแบงกลุมขอมูลออกจากกัน โดยมีการทํางานคลาย

กับสมองของมนุษย โครงสรางพื้นฐานของโครงขายประสาท

เ ที ย ม ช นิ ด เ พ อ ร เ ซ็ ป ต ร อ น ห ล า ย ชั้ น  ( Multilayer 

perceptron: MLP) ประกอบดวย อินพุตจํานวน m คา คือ 

x1, x2, ... , xm คาถวงนํ้าหนัก ws1, ws2, ... , wsm คาไบแอส

ของระบบคือ bk ดังแสดงในรูปที่ 4  
 

'

"
r

r




freq

 
รูปที่ 4 โมเดลโครงขายประสาทเทียม [13] 

 vk คือ ผลรวมของคาถวงนํ้าหนักคูณดวยอินพุตกับคา

ไบแอส จาก น้ัน จึ งผ านฟ ง ก ชั น ซิ กมอยด  ( Sigmoid 

function) จึงไดเปนคาเอาตพุต ky  ดังสมการที่ (3)  
 

1

k

m

k sig sj j k
j
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y y w x b


 
 
  
 
 
 




 (3) 

 

 โดยคา ysig คือ ฟงกชันแอคติเวทแบบไมเชิงเสน และ

สมการคุณลักษณะของฟงกชันซิกมอยดดังสมการที่ (4)  
 

1
1sigmoid xy
e




   (4) 

 

เริ่มตนของการฝกสอนโครงขายประสาทเทียม สวน

สําคัญคือการกําหนดนํ้าหนักเริ่มตน เพื่อนําไปใชในการ

ประมวลผลในชั้นซอนเรน เพื่อใหไดนําหนักเริ่ มตนที่

เหมาะสมกับจํานวนโนดอินพุตและโนดซอนเรน คานํ้าหนัก

เริ่มตนสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (5)  
 

2.4 2.4,
i iF F

 
  
 

 (5) 

 

 การกําหนดคาเอาตพุตที่ตองการของโครงข าย

ประสาทเทียมกําหนดไดดังแสดงในสมการที่ (6)  
 

,1 ,2 ,( ), ( ),..., ( )d d d ly p y p y p  (6)  
 

โครงขายประสาทเทียมถูกนํามาประยุกตใช เพื่อ

วิเคราะหหาคา wi, wj, j , 
k  และจํานวนขอมูลอินพุตที่

เหมาะสม ที่ทําใหสามารถทําตัดสินใจไดอยางแมนยําและใช

ทรัพยากรไดอยางคุมคามากที่สุด บทความน้ีจึงศึกษาถึง

ความเปนไปไดในการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมมา

ชวยจําแนกและวิเคราะหคุณภาพของนมจากคุณสมบัติไดอิ

เล็กตริก  

 การทดสอบเพื่อหาโครงสรางของโครงขายประสาท

เทียมที่เหมาะสมในการจําแนกคุณภาพนม การฝกสอนไดใช

ขอมูลคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนม ซ่ึงแบงออกเปนกลุม

ของนมดีและกลุมของนมเสีย ขอมูลคุณสมบัติไดอิเล็กตริกมี

ทั้งหมดที่วัดไดมีจํานวน 110 ขอมูล เปนคาคงที่ไดอิเล็กตริก 
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55 ขอมูล ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก 55 ขอมูล 

คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนมถูกใชเปนอินพุตหรือขอมูล 

ขาเขาของโครงขายประสาทเทียม โดยขอมูลขาเขาไดแบง

ออกเปน 3 กลุม เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการเรียนรู

ของโครงขายประสาทเทียม คือ กลุมที่ 1 ใชขอมูลคุณสมบัติ

ไดอิเล็กตริกที่ไดจากการวัดในชวงความถี่ 0.5 ถึง 3 กิกะ

เฮิรตซ จํานวน 10% ของขอมูลทั้ง โดยเลือกขอมูลออกมา

อยางเปนเชิงเสน (ที่มีระยะหางของแตละขอมูลเทากันตลอด 

ครอบคลุมความถี่ 0.5 ถึง 3 กิกะเฮิรตซ) กลุมที่ 2 ใชการ

คัดเลือกขอมูลในลักษณะเดียวกับกลุมที่ 1 แตไดเพิ่มจํานวน

ของขอมูลมากขึ้นเปน 20% จากขอมูลทั้งหมด และในกลุม

ที่ 3 ไดทําในลักษณะเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 แตเพิ่มขอมูล

มากขึ้นเปน 50% ในการฝกสอน ขั้นตอนตอมาคือการ

กําหนดจํานวนโนดซอนเรน เพื่อหาจํานวนโนดซอนเรน 

ที่เหมาะสม โดยแตละการฝกสอนโนดซอนเรนจะถูกปรับ

เปน 1 เทา 2 เทา และ 3 เทา ของจํานวนอินพุตทั้งหมด 

เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการนําไปใชงานดังแสดงใน

ตารางที่ 1  
 

ตารางที่  1 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมจาก

จํานวนโนดซอนเรน  

Case 
Data 10%, 20%, 50% 

Input node Hidden node Output node 

1 3 4 1 

2 3 6 1 

3 3 9 1 

 

 การปรับอัตราการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม

ถูกปรับอยูในชวง 0.0005, 0.001 และ 0.002 เพื่อหาอัตรา

การเรียนรูที่ดีที่สุด ขั้นตอนสุดทายคือการกําหนดคาอัตรา

ความผิดพลาดที่ยอมรับได และจํานวนของการวนซํ้าที่มาก

สุด คือ 10-3 และ 107 ตามลําดับ การฝกสอนแตละครั้ง

กําหนดใหมี 1 โนดเอาตพุต กรณีที่เปนนมดีคือ 1 และนม

เสียคือ 0  
 

4.  ผลการทดลองและวิจารณ  

  การทดลองฝกสอนโครงขายประสาทเทียมใชขอมูลที่

ไดจากการวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของนมดีและนมเสีย 

ในชวงความถี่  0.5 ถึง 3 กิกะเฮิรตซ การฝกสอนแบง

ออกเปน 3 แบบ หลักๆ โดยแบงตามจํานวนกลุมของขอมูล

ที่เปนอินพุตของโครงขายประสาทเทียม ขอมูลที่ใชในการ

ฝกสอนแบงเปนกลุมละ 10%, 20% และ 50% ของขอมูล

ไดอิเล็กตริกทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

จดจํารูปแบบและความสามารถในการเรียนรู การทดลองได

ใชวิธีการเขียนบรรยายซอสโคดดวยโปรแกรมภาษาไซแลป 

(SCILAB) เวอรชัน 6.0.0 โดยใชหลักการทําซํ้าแบบมีเงื่อนไข 

(While loop) เม่ือเจอคานํ้าหนักที่เหมาะสมจะหยุดการ

ทํางาน ซอสโคดตัวอยางแสดงในรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอยางซอสโคดในโปรแกรมไซแลป  
 

ตารางที่ 2 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมโดยใช

ขอมูล 10%  

 
No

de 
Learning Iteration Error Accuracy 

(ก) 4 

0.0005 107 0.5 50% 

0.001 107 0.4993 50% 

0.002 107 0.1648 82.73% 

(ข) 6 

0.0005 107 0.4998 50% 

0.001 107 0.0142 83.64% 

0.002 107 0.164 82.73% 

(ค) 9 

0.0005 107 0.5 50% 

0.001 107 0.0026 84.55% 

0.002 107 0.1629 82.73% 
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 การฝกสอนเริ่มจากการใชขอมูลจํานวนนอยโดยใช

ขอมูล 10% จากขอมูลที่มีทั้งหมด ใชจํานวนโนดซอนเรน 4, 

6 และ 9 โนด เพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นเม่ือเพิ่มจํานวนโนด

ซอนเรน อัตราการเรียนรูถูกปรับตั้งแต 0.0005, 0.001 และ 

0.002 เพื่อใหการปรับนํ้าหนัก (Weight) มีความละเอียด

แตกตางกันไป การฝกสอนไดใชจํานวนการวนซํ้ามากสุดที่ 

107ครั้ง หรือ อัตราความผิดพลาดต่ํากวา 10-3 ก็จะหยุดการ

ปรับนํ้าหนัก ซ่ึงจะเห็นไดวากรณีที่ใชโนดซอนเรน 4 โนด ใช

อัตราการเรียนรู 0.0005 และ 0.001 ไมสามารถฝกสอน

โครงขายประสาทเทียมได เน่ืองจากใชความละเอียดในการ

ปรับ นํ้าหนักมากเ กินไป รวมถึง จํานวนโนดซอนเร น 

ไมเพียงพอตอการเรียนรูจดจําและเม่ือเพิ่มอัตราการเรียนรู

เปน 0.002 จึงทําใหโครงขายประสาทเทียมสามารถเรียนรู

ได ดังแสดงในตารางที่ 2 (ก) กรณีที่ 2 เม่ือเพิ่มโนดซอนเรน

เปน 6 โนด ทําใหการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมทํา

ไดดีกวาเดิมน่ันคือ ที่อัตราการเรียนรู 0.001 และ 0.002 

ของ 6 โนดซอนเรน โครงขายประสาทเทียมสามารถเรียนรู

และใหความแมนยําเกิน 82% ดังแสดงในตารางที่ 2 (ข) 

และในกรณีสุดทายคือการใชโนดซอนเรน 9 โนด เห็นไดวา

แนวโนมของความแมนยําเพิ่มมากขึ้นสังเกตไดในกรณีที่

อัตราการเรียนรู 0.001 พบวาความแมนยําเพิ่มขึ้นจาก 

83.64% เปน 84.55% ดังแสดงในตารางที่ 2 (ค)  

 จากน้ันไดเพิ่มขอมูลที่ ใช สําหรับฝกสอนโครงขาย

ประสาทเทียมเปน 20% ของขอมูลทั้งหมด จํานวนโนดซอน

เรนและอัตราการเรียนรูถูกทดลองปรับเปล่ียนในลักษณะ

เดียวกับการใชขอมูล 10% ในการฝกสอน จํานวนการวนซํ้า

ปรับเชนเดียวกันคือ มากสุดที่ 107 ครั้ง ตอการฝกสอน หรือ

เม่ืออัตราความผิดพลาดต่ําตั้งไวคือ 10-3 นํ้าหนักก็จะหยุด

การปรับ จะเห็นไดวาเม่ือเพิ่มจํานวนขอมูลเปน 20% การ

เรียนรูสามารถทําไดดีกวาเดิม สังเกตไดจากเม่ือใชโนดซอน

เรน 4 โนด  

 สามารถฝกสอนโครงขายประสาทเทียมใหเรียนรู ที่

อัตราการเรียนรู  0 .001 และ 0.002 ได  เ น่ืองจาก

ความสัมพันธของขอมูลที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3 (ก) 

ในกรณีที่ 2 เม่ือโนดซอนเรนเพิ่มเปน 6 โนด การเรียนรู

สามารถทําไดดีกวาเดิม สังเกตไดจากที่อัตราการเรียนรู  

0.001 ความแมนยําเพิ่มขึ้นจาก 82.73% เปน 98.18% 

แสดงใหเห็นวาโครงขายประสาทเทียมสามารถเรียนรูได

ดีกวาเดิม ดังแสดงในตารางที่ 3 (ข) กรณีที่ 3 เพิ่มโนดซอน

เรนเปน 9 โนด โครงขายประสาทเทียมมีการพัฒนาสามารถ

เรียนรูที่ อัตราการเรียนรู 0.0005 แตในบางกรณีความ

แมนยําลดลงหรือคงที่ เชน ที่อัตราการเรียนรู 0.001 และ 

0.002 เน่ืองจากดวยจํานวนการวนซํ้าถูกจํากัดอยูที่ 107 จึง

ทําใหโครงขายประสาทเทียมหยุดการเรียนรูดังแสดงใน

ตารางที่ 3 (ค) 
 

ตารางที่ 3 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมโดยใช

ขอมูล 20%  

 
No

de 
Learning Iteration Error Accuracy 

(ก) 4 

0.0005 107 0.4996 50% 

0.001 107 0.166 82.73% 

0.002 107 0.2135 85.46% 

(ข) 6 

0.0005 107 0.4998 50% 

0.001 8.9x106 0.001 98.18% 

0.002 107 0.2131 85.46% 

(ค) 9 

0.0005 107 0.2138 85.46% 

0.001 107 0.2302 85.46% 

0.002 107 0.2126 85.46% 
 

  ขอมูลชุดสุดทายใช 50% ของขอมูลทั้งหมดในการ

ฝกสอนโครงขายประสาทเทียม การทดลองเปล่ียนจํานวน

โนดซอนเรนและอัตราการเรียนรูทําเหมือนกับการฝกสอน

ในขั้นตอนกอนหนา รวมถึงจํานวนการวนซํ้าและการปรับ

อัตราความผิดพลาด เม่ือเพิ่มจํานวนขอมูลเปน 50% น้ัน

สงผลตรงดีตอการเรียนรูของโครงขายประสาท เทียม 

เน่ืองจากธรรมชาติของโครงขายประสาทเทียมเหมาะกับการ

เรียนรูขอมูลจํานวนมากๆ เพื่อปรับนํ้าหนักใหเหมาะสมที่สุด 

เริ่มตนที่ 4 โนดซอนเรน โครงขายประสาทเทียมเรียนรูได

ดีกวาการใชขอมูล 20% ในการฝกสอน ที่อัตราการเรียนรู 

0.001 และ 0.002 ความแมนยําเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และ 

1% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 (ก) เม่ือใชโนดซอนเรน

เพิ่มเปน 6 โนด ความสามารถในการเรียนรูทําไดดีขึ้นอยาง

ชัดเจนคือ ทั้ง 3 อัตราการเรียนรูใหความแมนยํา 100% โดย

อัตราการเรียนรู 0.002 มีการวนซํ้านอยสุด และที่อัตราการ
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เรียนรู 0.0005 ใชจํานวนการวนซํ้าสูงสุด เน่ืองจากการปรับ

การเรียนรูทําอยางละเอียด  
 

ตารางที่ 4 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมโดยใช

ขอมูล 50%  

 Node 
Learn

ing 
Iteration Error 

Accura

cy 

(ก) 4 

0.000

5 
107 0.4992 50% 

0.001 107 0.2039 86.36% 

0.002 107 0.2043 86.36% 

(ข) 6 

0.000

5 
3.1x106 0.001 100% 

0.001 1.3x106 0.001 100% 

0.002 1.1x106 0.001 100% 

(ค) 9 

0.000

5 
107 0.2002 86.36 

0.001 9.7x106 0.001 100% 

0.002 8.4x105 0.001 100% 
 

 ดังแสดงในตารางที่ 4 (ข) กรณีทายสุดคือการใชโนด

ซอนเรน 9 โนด สังเกตไดวาที่อัตราการเรียนรู 0.001 และ 

0.002 ยังคงใหความแมนยํา 100% แตจํานวนการวนซํ้า

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากเม่ือจํานวนโนดซอนเรนเพิ่มขึ้นการเรียนรู

จะใชการวนซํ้าเพิ่มขึ้น แตจะสามารถเรียนรูปญหาที่ซับซอน

ไดมากกวาเดิม ในกรณีของอัตราการเรียนรู 0.0005 ความ

แมนยําลดลงเน่ืองการเรียนรูถูกปรับอยางละเอียดรวมถึงกา

รวนซํ้าถูกจํากัดจึงทําใหโครงขายประสาทเทียมหยุดการ

เรียนรูกอนถึงคาความผิดพลาดที่กําหนดดังแสดงในตารางที่ 

4 (ค)  

 จากการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมแสดงใหเห็นวา

การเพิ่มจํานวนขอมูลสําหรับการเรียนรู สงผลใหระบบ

สามารถแบงหรือจัดกลุมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อัตรา

การเรียนรูสงผลถึงเงื่อนไขในการปรับนํ้าหนักของโครงขาย

ประสาทเทียม เม่ือใชอัตราการเรียนรูละเอียดสงผลใหการ

หานํ้าหนักที่เหมาะสมซับซอนมากกวาเดิม การทํางานไดชา

กวาปกติแตจะสามารถเรียนรูไดดี และเม่ือปรับอัตราการ

เรียนรูหยาบการเรียนรูทําไดรวดเร็วแตจะใหความผิดพลาด

สูงหรือในบางกรณีไมสามารถเรียนรูได  
 

5.  สรุปผล  

  การตรวจวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกที่เกิดขึ้นของนมดี

และนมเสียถูกวัดในชวงความถี่กวางตั้งแต 0.5 ถึง 3 กิกะ

เฮิรตซ จึงไดคาคงที่ไดอิเล็กตริกและคาตัวประกอบการ

สูญเสียไดอิเล็กตริกของนมดีและนมเสีย ซ่ึงคาคงที่ไดอิเล็ก

ตริกอยู ในชวง 65.99 ถึง  69.89 และ 64.91 ถึง  69.54 

ตามลําดับ และคาตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกอยู

ในชวง 13.04 ถึง 21.55 และ 14.28 ถึง 24.27 ตามลําดับ 

ขอมูลถูกใชในการฝกสอนโครงขายประสาทเทียมเพื่อ

จําแนกคุณภาพของนมออกเปน 2 กลุม คือ นมดีและนมเสีย 

การฝกสอนใชคาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกที่วัดในชวง 0.5 ถึง 3 

กิกะเฮิรตซ ที่ จํานวน 10%, 20% และ 50% ของขอมูล

ทั้งหมด อัตราการเรียนรูทดสอบที่  0.0005, 0.001 และ 

0.002 ตามลําดับ โนดซอนเรนทดสอบตั้งแต 4 โนด 6 โนด 

และ 9 โนด จากการทดสอบระบบที่อัตราการเรียนรู 0.001 

จํานวนโนดซอนเรน 6 โนด ขอมูลสําหรับการฝกสอน 20% 

ระบบสามารถปรับนํ้าหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน

โนดซอนเรนมีความซับซอนต่ําแตสามารถเรียนรูไดอยางดี 

การใชขอมูลเพียง 20% ในการฝกสอนแสดงใหเห็นวาระบบ

สามารถหาความสัมพันธของขอมูลไดอยางดี ระบบที่

นําเสนอจึงมีความซับซอนต่ําแตยังคงสามารถเรียนรูและมี

การตัดสินใจในการจัดกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําให

ใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  
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APPENDIX  

wi 

-7.707 -0.77 20.094 0.552 0.086 -0.167 

-1.51 0.371 -0.799 0.096 -0.492 0.996 

8.178 -0.226 2.108 0.543 -0.742 -3.077 
       

wj 12.156 -4.748 15.273 -5.321 -0.402 -5.301 
       

j  0.388 -0.177 -1.779 0.419 0.292 0.201 
       

k  5.144      
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การเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบาย 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน (5R+E) ในระดับอุตสาหกรรม 

 
รัชนีกร ดานศิริชัยสวัสด์ิ  

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดยอ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตกระแสของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัดลดนอยลงและเส่ือมโทรมอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมถือเปนกลไกหลัก      

ในการสรางความเจริญกาวหนาของประเทศและความสามารถทางการแขงขันในระดับโลกได ดังน้ัน ในปจจุบัน

ภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามนําหลักการ แนวคิด นโยบายตลอดจนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเขามาจัดการกับปญหา

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลของกระบวนการผลิต ซ่ึงปจจัยขับเคล่ือนที่สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย เพื่อสรางดุลยภาพใน

มิติดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ กัน ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงพยายามศึกษาปจจัยดานทรัพยากรบุคคลในแงมุม

ตางๆ เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายในภาคอุตสาหกรรมใหประสบผลสําเร็จ วัตถุประสงคการวิจัยครั้ง

น้ี ผูวิจัยนําตัวแปรประชากรศาสตร (เพศ) และความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมาเปนปจจัยในการศึกษาความสัมพันธใน    

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) และการดําเนินนโยบายดานพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล และใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และการถดถอยเชิงเสน 

ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค พบวา (1) ปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) ที่แตกตางกัน

สงผลใหการมีสวนรวมของพนักงานในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) ในหมวดของการลดการใช/การเกิดของเสีย/

กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย (Reduce) และการซอมหรือแกไข (Repair) แตกตางกัน (2) ความรูความเขาใจดาน

ส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอการสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมจาก

การมีสวนรวมของพนักงาน (Sig.=0.000 R2=0.403) (3) ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญใน

ทิศทางบวกตอการสรางความเขมแข็งในการดําเนินนโยบายดานพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน (Sig.= 0 R2= 0.335) 

ทรัพยากรมนุษยนอกจากเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ยังตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใต

ดุลยภาพทางสังคมและความสมดุลทางส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต 

  

คําสําคัญ : เพศ, ความรูในบริบทของส่ิงแวดลอม, นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน, การมีสวนรวมของพนักงาน 
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The Strengthening of Implementation Policies on 

Environment and Energy (5R+E) in the Industry Sector 

 
Ratchaneekorn Dansirichaisawat 

Industrial Management, Faculty of Technology, Udon Thani Rajabhat University 

 
Abstract  

  The economic and social development under the rapid change effect the limited existing natural 

resources and environment which were reduced and deteriorated continuously. However, the economic 

development could not decline the industrial expansion, the important trend for development should 

concentrate the building of balance of both economic, social and environment at the same time. The most 

important drivers are human. Therefore, the objectives of this research were to study the factors (gender 

and environmental knowledge) of the strengthening building of the implementation of policies on 

environment (5R) and energy (E) regarding the personnel participation in the industrial sector by applying 

the ANOVA and the linear regression analysis. The result of the research found that (1) Gender was affected 

by environment policies (reduce and repair) and energy policies. (2) The environmental knowledge had 

significant effect on environment policies (Sig.= 0.000 R2 = 0.403). (3) The environmental knowledge had 

significant effect on energy policies (Sig.= 0.000 R2 = 0.335). Statistically significant at the 0.05 level. Both of 

the factors effected the reaction of the participation in the policies of environment and energy in the 

organization to meet the objectives of the policies which were difficult to copy and could build the 

advantage of the sustainable competition. 

 

Keywords : Gender, Environmental knowledge, Environmental and Energy Policy, Employee Involvement 
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1.  บทนํา 

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญตอสรรพชี วิต       

ใหคุณคาและคุณประโยชนคณาประการ ในอดีตมนุษยเปน 

เพียงผูพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยูรอดเทาน้ัน  

แตปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถูก

พัฒนาโดยมนุษยอยางไมหยุดยั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ

นํามาใชเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดยไม

คํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับส่ิงแวดลอมจึงเปนไปในลักษณะของการทําลาย

และไรสํานึก ปญหาเหลาน้ีหากยังไมไดรับการแกไขอยาง

เรงดวนทําใหผลกระทบที่ไดรับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตามในการพัฒนาประเทศน้ันมิอาจปฏิเสธ

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได ซ่ึงนอกจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจยังมีความลมเหลวที่เกิดขึ้นในอีกดานหน่ึงของการ

พัฒนาโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดวาระการพัฒนาใหมขึ้น

(Post-2015 Development Agenda) ภายใตวิสัยทัศนที่

เ ป ล่ี ย นผ าน ไป สู เ ป าหม าย การ พัฒน า อย า ง ยั่ ง ยื น 

( Sustainable Development Goals: SDGs) ร ว ม ทั้ ง

ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายเ ก่ียวกับพลังงานและ

ส่ิงแวดลอมไวเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางความ

สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมโดยสนับสนุน

ใหองคกรทุกภาคสวนรวมกันขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว        

การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจึงเปนโจทยสําคัญ

ตอการดําเนินธุร กิจในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 

ภาคอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมเปน          

อยางมาก ดวยเหตุน้ีภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามดําเนิน

นโยบายที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้นพรอมทั้งกระตุนให

พนักงานในองคกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติ

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม งานวิจัยน้ี จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล

ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) และปจจัยความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (5R+E) จากการมีสวนรวมของ

พนักงานในระดับอุตสาหกรรม ซ่ึงผูวิจัยมีแนวคิดที่วาแม

หลักการ แนวคิด นโยบายตลอดจนเครื่องมือมีประสิทธิภาพ

มากเพียงใดก็ตามยอมตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนสําคัญ

ในการขับเคล่ือนเพื่อใหบรรลุผลผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค  
 

2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) ใน

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมี

สวนรวมของพนักงาน  

 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอม (5R) จากการมีสวนรวมของพนักงาน  

 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรู

ความเขาใจดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินนโยบายดาน

พลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน  
 

3.  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับตัวแปร 

 3.1  นโยบายพลังงานประเทศไทย  

 พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ       

การสรางความม่ันคงทั้งดานการเมือง การทหาร ตลอดจน

การ พัฒนา เ ศ ร ษฐ กิ จทุ กส าข า  อาทิ  เ กษต ร กร รม 

อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย ไฟฟา ประปา คมนาคมและขนสง 

เปนตน แตถาหากใชพลังงานอยางไมถูกตองอาจทําใหแหลง

ทรัพยากรทางพลังงานหมดไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันภาครัฐจึง

จําเปนตองหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาการขาด

แคลนพลังงาน โดยกําหนดใหมีมาตรการสําหรับอนุรักษ

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

นโยบายดานพลังงานเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยใหเกิด

การใชพลังงานอยางคุมคา ประเทศไทยมีนโยบายดาน

พลังงานดังน้ี (1) ความม่ันคงดานพลังงาน (2) พลังงาน

ทดแทน (3) การกํากับดูแลราคาและความปลอดภัย (4) การ

อนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพ และ (5) การดูแล

ส่ิงแวดลอม [1] ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจึงพยายาม

ดําเนินนโยบายดานการลดการใชพลังงานอยางจริงจัง

เ น่ืองจากเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในเชิงธุรกิจ ดังน้ันนโยบายพลังงานนับวา
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เปนตัวแปรที่ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญตางใหความสําคัญ

เปนอยางมากในการดําเนินธุรกิจ 

3.2  นโยบายดานส่ิงแวดลอม: การจัดการของเสียแบบ

ผสมผสาน (Integrated waste management) 

 กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ สนับสนุนให เ กิดการพัฒนาที่

สอดคลองกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสงเสริม

ใหภาคอุตสาหกรรมใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการนําของเสียกลับมาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ และ

การประยุกตใชหลักการจัดการของเสียแบบผสมผสาน

เพื่อใหปริมาณของเสียลดลงอยางตอเน่ือง  

 การจัดการของเสียแบบผสมผสานเปนการดําเนินการ

จัดการของเสียใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของของเสีย โดย

คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ

ป อ ง กัน รั กษา ส่ิ ง แ วด ล อม ให มี คุณภ าพอย า งยั่ ง ยื น 

ประกอบดวยแนวคิดตั้งแต (1) การลดการเกิดของเสียที่

แ ห ล ง /กร ะบวน การ ที่ ก อ ใ ห เ กิ ด ข อ ง เ สี ย  (Source 

reduction; R1) (2) การซอมหรือแกไข (Repair; R2) โดย

นําส่ิงของเครื่องใชที่เสียหายมาซอมหรือแกไขใหอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดตอไป (3) การใชวัสดุที่ยังใชงานไดซํ้า (Reuse; 

R3) (4) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle; R4) ใน

รูปแบบตางๆ กอนนําสวนที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ ได

ไปกําจัด และ(5) การหลีกเล่ียงขยะมีพิษหรือผลิตภัณฑ

อันตราย (Reject; R5) [2] ทั้งน้ีผูบริหารตองใหการสนับสนุน

ทั้งดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ัน นโยบายดานส่ิงแวดลอมเก่ียวกับการจัดการ

ของเสียแบบผสมผสาน (5R) ที่ไดกลาวมาในขางตน จึงเปน

องคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม ผูวิจัยนํามา

ศึกษาในครั้งน้ีควบคูกับนโยบายดานพลังงานในหัวขอ 3.1 

3.3  ลักษณะทางประชากรศาสตร (เพศ) 

(Demographic characteristics; Gender) 

 เพศภาวะ (Gender) คือส่ิงที่แสดงลักษณะความ

แตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยองคการอนามัย

โลกไดใหความหมายไววา “คุณลักษณะของผูหญิงและผูชาย

ในบทบาททางสังคม พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่

ใหสังคมพิจารณาวาเปนผูชายหรือผูหญิง”[5] สวน เพศ 

(Sex) มีความหมายในลักษณะทางชีววิทยาของบุคคล ซ่ึง

แบงเปนเพศหญิงและเพศชาย 

 เพศเปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรที่ถูกนํามาใช

ในการศึกษาวิจัยดานส่ิงแวดลอมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน     

[6] ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอ

การดําเ นินการดานส่ิงแวดลอมที่ แตกตางกันอย าง มี

นัยสําคัญทางสถิติ [7]  งานวิจัย Bennett and Cohen [8] 

ศึกษาธรรมชาติของความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศ

หญิง พบวา เพศชายมีความคิดหนักแนนมากกวาเพศหญิง 

แตเพศหญิงมีความคิดละเอียดออนและรอบคอบมากกวา

เพศชาย ในอีกทางหน่ึง พบวา เพศชายมีระดับคะแนนสูงใน

การรักษาส่ิงแวดลอมจากตัวของตัวเองอยางมีนัยสําคัญ [9] 

เปนตนจากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ตัวแปรทาง

ประชากรศาสตรดานเพศจึงเปนตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยสนใจ

นํามาศึกษาในครั้งน้ี 

3.4  ความรูความเขาใจในบริบทของส่ิงแวดลอม 

ความรู ในบริบทดานส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 2 

รูปแบบ ไดแก (1) ความรูดานส่ิงแวดลอมจากผลกระทบที่

เกิดขึ้น ซ่ึงผลกระทบบางประเภทอาจใชเวลานานหลายป

และไมคงที่ ยังสามารถเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผานไป เชน 

ปรากฏการณโลกรอน (2) ความรูดานส่ิงแวดลอมจากแหลง

ความรูอ่ืนๆเชน ฉลากผลิตภัณฑ เปนตน [10], [11] นักวิจัย

กลาววาระดับความรูดานส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมในแตละ

ประเทศอาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตอการสนองตอบ

ขอมูลดานส่ิงแวดลอมเน่ืองจากคนในประเทศเหลาน้ันอาจ

กําลังเผชิญกับผลกระทบดานใดดานหน่ึงจากปญหาที่กําลัง

เกิดขึ้น [12] เชน ประเทศออสเตรเลียไดรับผลกระทบจาก

หลุมของชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตารกติกาทําใหอัตราการ

เกิดมะเร็งผิวหนังเพิ่มจํานวนขึ้น เปนตน ความรูความเขาใจ

กอใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดและพฤติกรรม ผูมีความรู

มากกวาสามารถนําความรูที่ มีมาใชในการพิจารณาและ

ตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น [13] 
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ความรูความเขาใจ

ดานส่ิงแวดลอมจึงเปนตัวแปรอิสระที่ ผู วิจัยนํามาศึกษา 

ความรูความเขาใจเปรียบเสมือนกลยุทธสําคัญที่สงผลตอ

ความสําเร็จของงาน 

3.5  การเสริมสรางความเขมแข็งดานโยบายจากการมี

สวนรวมของพนักงาน 

ประพันธพงศ [3] ไดใหความหมายของการมีสวนรวม   

ไววาเปนผลมาจากการเห็นพองตองกันดานความตองการ

และทิศทางการเปล่ียนแปลง เม่ือความเห็นพองกันมากพอ

จนเกิดการริเริ่มโครงการเพื่อปฏิบัติการ สมาชิกรวมกัน

ปฏิบัติทําใหสามารถบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงทีต่องการได 

สันติชัย[4] กลาววาสาระสําคัญของการมีสวนรวมของ

บุคลากรคือการเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมใน

การคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยรวมรับผิดชอบใน

เรื่องตางๆเพื่อให เปนที่ยอมรับของผู อ่ืน การวิจัยโดย 

Kontoghiorghes et al. [14] พบวา องคกรที่สงเสริมการ

เรียนรูสงผลใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิด

หรือปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลของการมี

สวนรวมในดานตางๆ ยังผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับผลการ

ดําเนินงานขององคกร 
 

4.  วิธกีารวิจัย 

4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรเปนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

อุดรธานี จํานวนตัวอยางคํานวณจากสูตร Yamane (1976) 

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% [15] ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชความนาจะเปนแบบงาย (Simple random sampling) 

ซ่ึงทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเทากัน ตั้งแตพฤษภาคม-

มิถุนายน พ.ศ.2560 แบบสอบถามที่สามารถนํามาใช

วิเคราะหจํานวนทั้งส้ิน 266 ชุด  

4.2  เคร่ืองมือในการวิจัย  

 แบบสอบถามปลายปด ประกอบดวย 3 สวน   

 สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล เพศชาย เพศหญิง 

 ส วนที่  2 คํ า ถ ามด านค วามรู ค ว าม เ ข า ใ จด าน

ส่ิงแวดลอม อาทิ กิจกรรมทางอุตสาหกรรมปลดปลอยกาซ 

(คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสและอ่ืนๆ) สงผลตอการ

เกิดปรากฏการณเรือนกระจก การประหยัดพลังงานคือการ

เดินเครื่องจักรใหเต็มประสิทธิภาพ เปนตน ซ่ึงเปนคําถามทั้ง

เชิงบวกและเชิงลบ เลือกตอบ (ใช ไมใช) และแบงระดับของ

ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมออกเปน 5 ระดับ คือ 
 

คะแนน 0–3 มีความรูความเขาใจในระดับต่ําที่สุด   

คะแนน 4–6 มีความรูความเขาใจในระดับต่ํา 

คะแนน 7–9 มีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง 

คะแนน 10–12 มีความรูความเขาใจในระดับสูง 

คะแนน 13–15 มีความรูความเขาใจในระดับสูงมากที่สุด 
 

นําระดับความรูความเขาใจที่ไดมากําหนดเปนมาตรา

สวนประมาณคา (Likert scale) 5 ระดับ  

สวนที่  3 ขอคําถามการมีสวนรวมตอการดํ าเ นิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน อาทิ การคัดแยก

ประเภทขยะ การเลือกใชสารเคมีที่ไมทําลายชั้นบรรยากาศ 

การซอมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ เม่ือชํารุด เปนตน 

โดยระบุระดับของการมีสวนรวมเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Likert scale) 5 ระดับ 

4.3  วิธีการวิเคราะหทางสถิติ แบงออกเปน 2 สวน  

 สวนที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Variance : ANOVA) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อหา

ความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางเพศและการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวมของ

พนักงาน ภายใตเงื่อนไข การสุมตัวอยางประชากรที่ มีการ

แจกแจงแบบปกติและการสุมเปนอิสระจากกัน 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear 

regression analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.2 และ ขอ 2.3 โดย

การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด และ

เลือกตัวแปรพยากรณเขาสมการแบบคัดเลือกเขา (Enter)  

ภายใตเงื่อนไข (1) คาเฉล่ียของคาคลาดเคล่ือนเทากับศูนย 

(2) คาคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ (3) คาคลาดเคล่ือน

เปนอิสระกัน (4) คาแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือน (5) ตัว

แปรอิสระทุกตัวเปนอิสระกัน 
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5.  การวิเคราะหผลทางสถิติ 

5.1  ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  

 ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดจากคา Cronbach’s 

Alpha (α) [16] ผลการวิเคราะหความเชื่อ ม่ัน พบวา 

แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือโดยรวมในระดับดี หรือมีคา

ความสอดคลองภายในด ี(Cronbach’s Alpha = 0.813)  

5.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร        

 การพิจารณาสภาพปญหาและความสัมพันธระหวาง 

ตัวแปร (Multicollinearity) พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ

ส ห สั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น ร ะ ห ว า ง ตั ว แ ป ร  ( Pearson’s 

correlation coefficient) พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เพียรสันของตัวแปรทุกคู (0.169-0.477)<0.75 สรุปไดวาตัว

แปรที่นํามาใชในการวิเคราะหปราศจากปญหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร กอนนําไปวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง

ในขั้นตอนตอไป ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’ s 

Correlation Coefficient)   
 

ตัวแปร 

ความรูความ

เขาใจ  

(K) 

นโยบาย

พลงังาน  

(E) 

นโยบาย

สิ่งแวดลอม 

(5R) 

ความรูความเขาใจ (K) 1 .476 .477 

นโยบายพลงังาน (E)  1 .169 

นโยบายสิ่งแวดลอม (5R)   1 
 

5.3  การวิ เคราะหความแตกตางระหวางค า เ ฉ ล่ีย        

ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.1 

 การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของปจจัย

ทางประชากรศาสตร (เพศ) และการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน 

โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ขอมูลมีการแจก

แจงแบบปกติและการสุมที่เปนอิสระจากกันโดยการทดสอบ

คาความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ใชสถิติ

ทดสอบ Levene test ถาความแปรปรวนของตัวแปรเทากัน 

(sig.>0.05) ใชสถิติทดสอบ F test ถาความแปรปรวนของ

ตัวแปรไมเทากัน (sig.<0.05) ใชสถิติทดสอบ Welch test 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานเพศที่แตกตางกัน

สงผลใหการมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

(5R) ในหมวดของการลดการ ใช /การ เ กิดของ เ สี ย /

กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย (Reduce) อาทิ การใช

กระดาษหนา-หลัง การเลือกใชสินคาที่มีหีบหอบรรจุภัณฑ

นอยชิ้น การเลือกใชสินคาชนิดเติม เปนตน (Sig.=0.044) 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 และการซอมหรือแก ไข 

(Repair) อาทิ การซอมเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย การ

ตรวจสอบและเช็ดทําความสะอาดอุปกรณเสมอ เปนตน

(Sig.=0.001) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 แตกตางกัน  

กลาวคือเพศหญิงมีพฤติกรรมในการลดการใชมากกวาเพศ

ชาย แตเพศชายมีพฤติกรรมในการซอมแซมหรือแกไข

มากกวาเพศหญิง ดังตารางที ่2 ผูวิจัยไดอภิปรายผลประเด็น

น้ีเพิ่มเติม ซ่ึงกลาวในหัวขอ 6.1 ตอไป  

5.4  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง  

(Linear regression) ตามวัตถุประสงคขอ 2.2 และขอ 2.3 

 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรงเปนการพิจารณา

ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  

(ตัวแปรอิสระ) และการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) 

และพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของพนักงาน (ตัวแปร

ตาม)  

                       Yi =  0 + iXi + e                   (1) 
 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามวัตถุประสงคขอ 2.2  

พบวา ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกในการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิ ง แ วด ล อม ( 5R) จ ากการ มี ส วนร วมของพ นัก ง า น 

(Sig=0.000) ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระหวางเพศกับการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานจากการมีสวนรวม

ของพนักงาน (5R+E) 

ประชากรศาสตร 

เพศ 

ลดการใช

(Reduce) 

ซอมแซม

(Repair) 

ใชซํ้า 

(Reuse) 

นํากลับมาใชใหม

(Recycle) 

หลีกเล่ียง

(Reject) 

พลังงาน 

(Energy) 

คาเฉล่ีย 

ชาย 

หญิง 

4.46 

4.30 

4.52 

2.95 

3.12 

2.55 

3.35 

3.37 

3.35 

2.51 

2.44 

2.54 

4.08 

4.09 

4.05 

3.22 

3.20 

3.24 

Levene (Sig.) 0.173 0.114 0.065 0.774 0.154 0.110 

F 6.296 15.901 0.221 0.343 0.131 0.089 

Sig. 0.013* 0.000** 0.885 0.559 0.718 0.766 

หมายเหตุ    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   

ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมกับการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R)  

จากการมีสวนรวมของพนักงาน 

ความรูความเขาใจ 

ดานส่ิงแวดลอม 

(Knowledge) 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่ 0.519 0.234  2.219 0.027** 

ส่ิงแวดลอม (5R) 0.776 0.058 0.635 13.342 0.000** 

 R2 = 0.403      Durbin-Watson=1.988      F = 178.003      Sig=0.000** 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

การดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมจากการมีสวนรวมของพนักงาน = 0.519 +0.776 ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  (2)    
 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิการถดถอยของระหวางความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมกับการดําเนินนโยบายดานพลังงาน (E)  

จากการมีสวนรวมของพนักงาน  

ความรูความเขาใจ 

ดานส่ิงแวดลอม 

(Knowledge) 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงที ่ 0.714 0.253  2.826 0.005** 

พลังงาน (Energy) 0.719 0.063 0.578 11.499 0.000** 

 R2 = 0.335      Durbin-Watson = 1.999      F = 132.228      Sig = 0.000** 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การดําเนินนโยบายดานพลังงานจากการมีสวนรวมของพนักงาน =  0.714 + 0.719 ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอม  (3)           
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามวัตถุประสงคขอ 2.3 

พบวา ความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกในการดําเนินนโยบายดาน

พลังงาน (E) (Sig.=0.000) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

อาทิ การตรวจสอบการรั่วในจุดตางๆของการปฏิบัติงาน 

เปนตน ดังตารางที่ 4 ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นน้ี

เพิ่มเติม ซ่ึงกลาวในหัวขอ 6.2 ตอไป 
 

6.  การอภิปรายผล 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 

แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot) จํานวน 266 คน ผลจาก

การวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

 6.1 ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) ในหมวดของการลดการใช/

การเกิดของเสียที่แหลง/กระบวนการที่กอใหเกิดของเสีย 

(Reduce) และการซอมหรือแกไข (Repair) แตกตางกัน

ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัย Dietz et al. [8] และ 

Tikka et al. [17] พบวา เพศแตกตางกันสงผลตอปจจัยดาน

ส่ิงแวดลอมที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาทิ การมี

สวนรวมในการแยกทิ้งบรรจุภัณฑเพื่อการรีไซเคิลงานวิจัย

ของ Hopkins and Powers [18] พบวา เพศหญิงเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาเพศชาย (Altruistic behavior) 

เชน การประหยัดไฟฟา การแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เปนตน 

แตผลการวิจัยขัดแยงกับงานวิจัยของ Paço and Raposo 

[19] ที่วาความแตกตางระหวางเพศไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับพฤติกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

 6.2 ปจจัยดานความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับการดําเนิน

นโยบายดานส่ิงแวดลอม (5R) และนโยบายดานพลังงาน (E) 

จากการมีสวนรวมของพนักงาน กลาวคือ หากทรัพยากร

บุคคลมีความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมมากขึ้นทําใหการ

ดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงานขององคกรมี

ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวยเชนกัน โดยพนักงานสามารถนํา

ความรูที่ไดรับมาคิดวิเคราะหเสนอแนะแนวคิดหรือปรับปรุง

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับ

ผลการดําเนินงานขององคกรตามเปาหมายที่วางไว 

 ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับนักวิจัยหลายทานที่พบวา 

ความรูด านส่ิ งแวดล อม มี อิท ธิพลตอความตั้ ง ใ จและ

พฤติกรรมที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม [15] งานวิจัยของ 

Kaynak [20] พบวาการไดรับความรูความเขาใจโดยการ

จัดตั้งระบบการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสมทําให

องคกรสามารถประสบความสําเร็จในการนําระบบใหมๆ เขา

มาประยุกตใช เชนเดียวกับงานวิจัย Cheung and To [21] 

และ Peccei and Rosenthal [22] พบวา การใหพนักงาน

มีสวนในการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติดวยตนเองผาน

ทางการฝกอบรมหรือการไดรับความรูตางๆ เพิ่มขึ้นเปนผล

ทําใหระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององคกรสูงขึ้นได  
 

7.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรเทาน้ัน 

คือประชากรศาสตร(เพศ) และความรูความเขาใจดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีตอตัวแปรตามคือการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอม (5R) และพลังงาน (E) จากการมีสวนรวมของ

พนักงานในระดับอุตสาหกรรม เพื่อทราบวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว

มีสวนชวยในการเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเ นิน

นโยบายเชนไร จากผลของการวิจัยสามารถยืนยันและ

ชี้ใหเห็นความสําคัญของตัวแปรเพศและความรูความเขาใจ

ดานส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

 ทรัพยากรบุคลากรผูปฏิบัติถือเปนเปนพลังขับเคล่ือนที่

สําคัญยิ่งในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

นโยบายองคกร โดยเฉพาะปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง

รวดเร็ว อาทิ กลยุทธเชิงธุรกิจ คูแขงขัน ขอมูลขาวสาร 

นวัตกรรม องคความรู ระบบการบริหารจัดการแบบใหมและ

เทคโนโลยี รวมทั้งความซับซอนของระบบเศรษฐกิจ เปนตน 

ซ่ึง จําเปนต องขับเค ล่ื อนใหทั นต อสภาวการณต า งๆ 

ตลอดเวลา ดวยเหตุน้ีการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

และพลังงานขององคกรในภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน 

การมอบหมายคนใหเหมาะสมกับงานที่ไดกําหนดไว โดย

ปจจัยหน่ึงที่ควรพิจารณาในการปฏิบัติงานคือลักษณะของ
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เพศ บุคลิกลักษณะทางเพศระหวางชายและหญิงสามารถ

สงผลตอความรูสึกนึกคิด ความถนัดและความชํานาญที่

แตกตางกัน หากมอบหมายงานไมเหมาะสมใหกับบุคคลน้ัน

ทําใหผูปฏิบัติงานไมเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งเม่ือเวลาผานไป

ผูปฏิบัติงานจะรูสึกเบื่อหนายงานและลาออกในที่สุด องคกร

ตองเสียทั้งเงินและเวลาในการรับบุคลากรเขาทํางานและ

การพัฒนาพนักงานใหมอีกครั้ง ดังน้ัน เพศจึงเปนปจจัยที่ไม

ควรมองขามในการชวยเสริมสรางความเขมแข็งตอการ

ดําเนินนโยบายตางๆ ขององคกร 

 ในอีกทางหน่ึง การพัฒนาความรูของบุคลากรใน

องคกรมุงเนนการจัดการความรูความเขาใจใหตรงกับ

ตํ าแหน งความรับ ผิดชอบ เป นความสํ าคัญ  ความรู

เปรียบเสมือนลูกศรนําทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

นโยบายองคกรการสงเสริมความรูสามารถแบงระดับตาม

ความรูความชํานาญและตําแหนงงาน อาทิระดับความรูหลัก 

(Core knowledge) ใหกับทุกคนในองคกร ความรูระดับ

กาวหนา (Advanced knowledge) ใหแก หัวหนาแผนก 

หัวหนางานเปนตน และความรูเชิงนวัตกรรม(Innovative 

knowledge) ใหแก หัวหนาฝาย ผูบริหาร เปนตน เ ม่ือ

บุคคลมีความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้นผสานกับความเชื่อและ

ประสบการณสงผลใหพนักงานสามารถบูรณาการผลลัพธ

เหลาน้ีเพื่อประเมิน วิเคราะห สังเคราะหประยุกตใช และ

นํามาซ่ึงการมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิดหรือปรับปรุง

งานทําใหดัชนีชี้ วัดระดับคุณภาพงานขององคกรสูงขึ้น 

ศักยภาพเหลาน้ีเปนส่ิงที่องคกรตองการจากบุคลากรมาก

ที่ สุด ดังน้ันกลาวไดวาความรูความเขาใจสามารถชวย

เสริมสรางความเขมแข็งตอการดําเนินนโยบายตางๆ ของ

องคกร 

 การวิจัยในอนาคต ผูที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถนํา

ปจจัยที่กลาวมาขางตนมาเปนประเด็นในการวิจัยในบริบทที่

แตกตางออกไป เน่ืองจากในความเปนจริงแลวปจจัยที่ชวย

สงเสริมใหการดําเนินนโยบายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน

ขององค กร ในภาค อุตสาหกรรมประสบผลสํา เ ร็จมี

หลากหลายองคประกอบ อาทิ การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูง การวางกลยุทธ ทัศนคติ แรงจูงใจ ผลตอบแทน 

การทํางานเปนทีม สภาพแวดลอมในการทํางาน ทักษะการ

แกไขปญหาและการตัดสินใจ เปนตน ซ่ึงจะทําใหผลการ

ดําเนินนโยบายองคกรประสบผลสัมฤทธ์ิไดดียิ่งขึ้น ตลอดจน

สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืนในอนาคต 
 

8.  เอกสารอางอิง 

[1]  กระทรวงพลังงาน, “แผนอนุรักษพลังงาน 20,”  

 [ออนไลน]: www.efe.or.th, 2560. 

[2]  กรมควบคุมมลภาวะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม, “5R ชวยลดมลพิษจากขยะ,”  

[ออนไลน]: www.pcd.go.th/index.cfm, 2560. 

[3]  ประพันธพงศ ชิณพงษ, “อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 

 ปทุมธานี,” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน 

 พระบรมราชูปถัมภ, 2551. 

[4]  สันติชัย เอ้ือจงประสิทธ์ิ, “การศึกษาวิจัยในหนวยงาน

ทองเที่ยวของรัฐ,” จุลสารการทองเที่ยว, 2551. 

[5]  World Health Organization, “What do we 

 mean by sex and gender?,” [online]: 

 www.wikipedia.org, 2560. 

[6]  C. Xiao, and R. Dunlap, “Validating a 

comprehensive model of environmental 

concern cross-nationally: a US–Canadian 

comparison,” Social Science Quarterly, Vol. 

88(2), pp. 471–493, 2007. 

[7] T. Dietz, L. Kalof, and P.C. Stern, “Gender, 

values and environmentalism,” Social Science 

Quarterly, Vol. 83(1), pp. 353–364, 2002. 

[8]  E.M. Bennett, and L.R. Cohen, “Men and 

women: Personality patterns and contrasts,” 

Genetic Psychology Monographs, Vol. 59, pp. 

101-155, 1959. 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

 

150 

[9]  K. Lee, “Gender differences in Hong Kong 

adolescent consumers’ green purchasing 

behavior,” Journal of Consumer Marketing, 

Vol. 26(2), pp. 87–96, 2009. 

[10] M.C. Nisbet, and T. Myers, “Twenty years of 

public opinion about global warming”, Public 

Opinion Quarterly, 2007, Vol. 71, pp.444-470. 

[11] C. D’Souza, M. Taghian, and P. Lamb, “An 

empirical study on the influence of 

environmental labels on consumers,” 

Corporate Communications: An International 

Journal, Vol. 11(2), pp. 162-173, 2006. 

[12] M.J. Polonsky, R. Garma, and S.L. Grau, 

“Western consumers' understanding of carbon 

offsets and its relationship to behavior,” Asia 

Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 

23(5) pp. 583–603, 2011. 

[13] H.K. Bang, A.E. Ellinger, J. Hadjimarcou, and P.A. 

Traichal, “Consumer concern, knowledge, 

belief and attitude toward renewable energy: 

an application of reasoned action theory,” 

Psychology and Marketing, Vol. 17(1), 2000. 

[14] C. Kontoghiorghes, S.M. Awbre, and P.L. Feurig, 

“Examining the relationship between learning 

organization characteristics and change 

adaptation, innovation, and organizational 

performance,” Human Resource Development 

Quarterly, Vol. 16(2), pp. 185-212, 2005. 

[15] T. Yamane, “Statistics: An Introductory 

Analysis,” 2nd Edition, New York: Harper and 

Row, 1967. 

[16] L.J. Cronbach, “Cronbach, Essentials of 

psychological testing (5ed.),” Harper and Row, 

New York, 1990. 

[17] P. Tikka, M. Kuitunen, and S. Tynys, “Effects of 

educational background on students' 

attitudes, activity levels, and knowledge 

concerning the environment,” Journal of 

Environmental Education, Vol.31, 2000. 

[18] R.A. Hopkins, and T.L. Powers, “Development 

and test of new dimensions of altruistic buying 

behavior,” Journal of Consumer Marketing, 

Vol. 26. pp. 185–199, 2009. 

[19] D. Paço, and M.Raposo, “Green segmentation: 

an application to the Portuguese consumer 

market,” Marketing Intelligence and Planning, 

Vol. 27(3), pp.364-379, 2009. 

[ 20]  H. Kaynak, “The relationship between total 

quality management practices and their 

effects on firm performance,” Journal of 

Operations Management, Vol. 21(4),   pp. 405-

435, 2003. 

[21] M.F.Y. Cheung, and W.M. To, “Management 

commitment to service quality and 

organizational outcomes,” Managing Service 

Quality, Vol. 20(3), pp. 259-272, 2010. 

[22] R. Peccei, and P. Rosenthal, “Delivering 

 customer-oriented behavior through 

 empowerment: an empirical test of HRM 

 assumptions,” Journal of Management 

 Studies, Vol. 38(6), pp. 831-857, 2001.

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

           

151 

การใชแสงไฟแอลอีดีเพื่อลอจับหมึกกลวยของการประมงพื้นบาน 

 
อนุรักษ เกษวัฒนากลุ1 และ สุนันทศักด์ิ ระวังวงศ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีนําเสนอการใชแสงไฟแอลอีดีในการทําประมงหมึกกลวยของชาวประมงพื้นบาน ในการทําวิจัยจะทําการ

เลือกหลอดไฟหรือโคมไฟแอลอีดีแสงสีเขียว ที่มีการจําหนายอยูทั่วไป มาทําการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการ เพื่อหาคา

ของอุณหภูมิ นํ้าหนัก และความสวางตอกําลังไฟฟาที่ใช เพื่อนําผลมาวิเคราะหและเลือกใชทดแทนหลอดไฟฟาแสงสีเขียว

ประเภทเกาของชาวประมงพื้นบาน ผลจากการทดลองในหองปฏิบัติการพบวา สปอรตไลทแอลอีด ี50 วัตต ใหผลที่ดีที่สุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับหลอดแอลอีดีประเภทอ่ืนๆ และเม่ือนํามาติดตั้งทดแทนหลอดไฟฟาประเภทเกาบนเรือประมงพื้นบานในการ

ทดลองทําประมงในพื้นที่จริง เปรียบเทียบกับเรือรูปแบบเกา พบวา มีปริมาณคาเฉล่ียของหมึกกลวยที่ไดตอปริมาณการใช

กําลังไฟฟาจริงที่ 17.58 กรัมตอวัตต เพิ่มขึ้นคิดเปน 244.71 เปอรเซ็นต และใหผลตอบแทนรวมหลังจากหักคาใชจายใน 1 ป 

เพิ่มขึ้นกวาเรือรูปแบบเกา คิดเปน 10.10 เปอรเซ็นต  

 

คําสําคัญ : แอลอีดี, ประมงพื้นบาน, หมึกกลวย 
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The use of LEDs to squid fishery for local fisherman  
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1Electrical Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Phetchaburi Rajabhat University.  

2Department of Physice,  Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University 

 
Abstract  

 This research presents a using of LED bulbs for a local squid fishery. In this work, green LED bulbs 

available in market were selected and tested in a laboratory. Temperature, weight, and brightness/power 

input were measured and used as parameters for decision making of selection a proper green LED bulb. 

Bused on the experimental results, a LED spotlight 50 watt was the best one compared to other LEDs. The 

LED spotlight 50 watt was therefore installed in a fishery boat instead of the conventional bulbs. It was 

found that the proposed system can provide a squid catching rate of 17.58 g/kW. Which increase 244.71% 

and the total return after deducting 1 year costs is higher than the old fishery boat model 10.10%. 

 

Keywords : light-emitting diode, local fisherman, squid 
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1. บทนํา 

การประมงพื้นบานหรือการประมงขนาดเล็ก ทําการ

ประมงตามบริ เวณเขตประมงทะเลชายฝ ง เปนกลุม

ชาวประมงที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณรอยละ 80 

ของประชากรอาชีพการประมง สวนใหญจะเปนแบบ

ครัวเรือนใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก ลักษณะการทํา

ประมงคือ จะทําประมงในพื้นที่จากแนวชายฝงทะเลออกไป

ไมเกินสามไมลทะเล [1] ทําการประมง ปลาหมึก ปู กุง เปน

หลัก แตปจจุบันกําลังประสบปญหาจากหลายๆ ปจจัย เชน

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลที่ลดลง ปญหา

ตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกาศของการอนุรักษสัตวนํ้าเค็มของ

รัฐบาล เปนตน  

การประมงนํ้าตื้นน้ัน สัตวที่ไดจากการทําประมงสวน

ใหญจะเปนหมึกกลวย ซ่ึงชาวประมงจะมีเทคนิคและวิธีการ

ในการจับหมึกกลวย วิธีการใชไฟใหแสงสวางลอหมึกกลวย

มารวมตัวกันบริเวณผิวนํ้าทะเล จากน้ันจะใชอวนในการ

ลอมจับเปนอีกวิธีที่นิยมใชมากที่สุด 

การผลิตไฟฟาเพื่อใชกับระบบแสงสวางน้ันชาวประมง

ตองใช เครื่องกําเ นิดกระแสไฟฟ า (Generator) แบบ

เครื่องยนต หลอดไฟที่ใช ในยุคแรกๆ จะใชหลอดอินแคน

เดสเซนต  (Incandescent Lamp) หรือที่ นิยมเรี ย กว า 

หลอดไสขนาด 300-500 วัตต และหลอดแสงจันทร (High-

pressure mercury Lamp) ขนาด 250 - 500 วัตต ซ่ึงกิน

พลังงานมาก ปจจุบันก็ยังมีใชอยูบางในบางสวน ตอมา

ประมาณป พ.ศ. 2544-2545 มีการพัฒนามาใชหลอดฟลูออ

เรสเซนต (Fluorescent) ขนาด 36 วัตต และ 40 วัตต แทน

การใชหลอดประเภทเกา เพราะประหยัดพลังงานมากกวา 

และมีการเริ่มใชหลอดที่มีแสงสีเขียวในการประมงปลาหมึก 

เน่ืองจากคาสัมประสิทธ์ิของการลดทอนแสงสีเขียวในนํ้า

ทะเลน้ันมีคาที่ต่ํา ซ่ึงอยูที่ประมาณ 0.14-0.25 m-1 ทําให

สามารถผานระดับความลึกของนํ้าทะเลไดมากกวาและ ในป 

พ.ศ.2552 ชาวประมงบางสวน เริ่มหันมาใชหลอดคอมแพค

ฟลูออเรสเซนต แทนหลอดฟลูออเรสเซนต เ น่ืองจาก

ประหยัดไฟฟามากกวาเดิมและมีขนาดเ ล็ก ปจจุบัน

ไดโอดเปลงแสงหรือหลอดแอลอีดี เริ่มไดรับความนิยมมาก

ขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากมีขอดีหลายอยาง เชนการประหยัด

พลังงานสีของแสงที่มีใหเลือกมาก อายุการใชงานที่ยาวนาน 

ความสวางของแสงที่ มีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับราคาที่มี

แนวโนมลดลง 

จากปญหาที่ไดกลาวมาน้ัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทํา

งานวิจัยเรื่อง การใชแสงไฟจากแอลอีดีเพื่อลอจับหมึกกลวย

ของชาวประมงพื้นบาน เพื่อหาชนิดของแอลอีดีที่มีความ

เหมาะสมในการใชใหแสงสวางในการลอจับหมึกกลวย และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชแสงสวางสีเขียวในการลอจับหมึก

กลวย 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1  แสง 

 แสง เปน การแผรังสีแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาว

คล่ืนที่สายตามนุษยสามารถมองเห็นได ซ่ึงเม่ือดวงตาของ

มนุษยมองเห็นจะทําใหเกิดสัมผัสการรับรูเปนภาพ แสงที่ตา

สามารถมองเห็นไดน้ันอยูในชวงความยาวคล่ืน 380 – 770 

นาโนเมตร ในสวนอัตราคล่ืนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี มนุษยจะ

ไมสามารถที่จะมองเห็นได [2] ในสวนของแสงสีเขียวน้ันจะ

มีความยาวคล่ืนประมาณ 500– 560 นาโนเมตร 

 

รูปที่ 1 ชวงความยาวคล่ืนที่สายตามนุษยมองเห็น  

2.2  หลอดไฟสําหรับลอจับหมึก 

 การใชแสงเพื่อลอจับหมึกน้ัน สามารถแยกตาม

วัตถุประสงคได 2 ประเภท ดังตอไปน้ี  หลอดไฟสําหรับลอ

หมึกใหมารวมตัวกัน และหลอดไฟที่ลอหมึกใหขึ้นสูผิวนํ้า ใน

งานวิจัยน้ีจะทําการวิจัยเฉพาะหลอดไฟที่มีแสงสีเขียว เพื่อ

ใชสําหรับลอหมึกมารวมตัวกัน ซ่ึงมีดังน้ี 

 2 .2 .1  หลอดฟลูออเรส เซนต  ( F luorescen t 

Lamp) หลอดชนิดน้ีเปนหลอดกาซดีสชารจไอปรอทที่ มี

ความดันต่ําโดยมีกาซเฉื่อยบรรจุอยูภายในมักเปนที่นิยมใช

กันมากในสํานักงานทั่วไป เพราะประสิทธิภาพการสองสวาง
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คอนขางสูง และไมเคืองตา เปนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูง 

ใหความสวางมากถึง 72 ลูเมนตอวัตต มีอายุการใชงาน

ประมาณ 20,000 ชั่วโมง [4] 

 2.2.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (Compact 

FluorescentLamp) เปนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเล็กที่

ไดมีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน และ

เพื่อใชแทนหลอดอินแคนเดสเซนต มีขนาดกะทัดรัดและมี

กําลังสองสวางสูง หลอดชนิดน้ีเหมาะสมในการใหแสงสวาง

ทั่วไปที่ตองการความสวยงาม มีอายุการใชงานประมาณ 

8,000 ชั่วโมง [4] 

 2 .2 .3 หลอดแสงจันทร  (High Pressure Mercury 

Lamp) (HPM) หลอดแสงจันทร หรือหลอดไอปรอทความ

ดันสูง เปนหลอดความดันไอโซเดียมความดันสูงชนิดแรกที่

ถูกประดิษฐขึ้น มีอายุการใชงานเฉล่ีย 12,000-24,000 

ชั่วโมง ใหแสงสวางที ่ 40 ถึง 60 ลูเมนตอวัตต มีขนาดตั้งแต 

40 จนถึง 1,000 วัตต และมีทั้งชนิดที่ใชกับบัลลาสต และ

ชนิดที่ไมใชบัลลาสต อายุการใชงานหากเปนหลอดบัลลาสต

จะมีอายุประมาณ 24,000 ชั่วโมงแตหากเปนหลอดที่ไมใช

บัลลาสตอายุการใชงานจะส้ันกวามีอายุการใชงานประมาณ 

16,000 ชั่วโมง [4] 

 2.2.4 หลอดแอลอีดี (light-emitting diode) หรือยอ

วา LED เปนไดโอดเปลงแสง ไดโอดที่ทํามาจากสารก่ึงตัวนํา 

(semiconductor diode) คือ สารก่ึงตัวนําไฟฟา ที่ยอมให

กระแสไฟฟาไหลผานแลวปลอยแสงสวางออกมาไดทันที 

หลอดแอลอีดีจะเปนหลอดไฟหลากสีสัน เชน สีแดง สีนํ้าเงิน 

เปนตน สามารถใชเปนหลอดไฟสองสวางไดหลากหลาย

รูปแบบ อายุการใชงานประมาณ 50,000 ชั่วโมง 

2.3  คาพารามิเตอรของไฟฟากระแสสลับ 

 2.3.1 กําลังไฟฟาจริง (Real Power, P) คือกําลังไฟฟา

ที่นําไปใชงานจริง มีหนวยเปน วัตต (W) 

 2.3.2 กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Reactive Power, Q) คือ

กําลังไฟฟาแฝง เปนกําลังที่เกิดขึ้นกับวงจรไฟสลับที่มีโหลด 

L หรือ C เชนวงจร R-L และ R-C มีหนวยเปน โวลต-

แอมแปร (VA) 

 2.3.3 กําลังไฟฟาปรากฏ (ApparentPower, S) คือ

กําลังไฟฟาปรากฏ เปนกําลังงานที่แหลงจายกําลังงานไฟฟา

ตองจายใหกับอุปกรณไฟฟาตางๆ มีหนวยเปน วาร (Var) 

 2.3.4 เพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor,PF) หรือตัว

ประกอบกําลังไฟฟา คืออัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาจริง 

กับ กําลังไฟฟาปรากฏ โดยมีหนวยวัดเปน เปอรเซ็นต หรือ

รอยละ 

 2.3.5 การ วิเคราะหหาจุดคุมทุน (Break – Even 

Analysis ) จุดคุมทุน หมายถึงจุด หรือระดับของรายไดจาก

การขายสินคาหรือบริการ ที่เทากับตนทุนที่ธุรกิจไดจาย

ออกไป คือจุดที่รายไดกับรายจายเทากัน หาคาจํานวนที่ผลิต

ที่จุดคุมทุนหรือตนทุนเทากับรายไดใหกําไร เทากับศูนย    

จะได 

                          

FN
p v

 


                     (1) 

โดยกําหนดให    

         N* คือ  จํานวนที่ผลิตที่จุดคุมทุน 

          F คือ  ตนทุนคงที่ 

         V คือ  ตนทุนตอหนวย 

         p คือ  รายไดตอหนวย 
 

3.  การจับหมึกกลวย 

 ในการจับหมึกกลวยของชาวประมงพื้นบานน้ันจะมี

วิธีการดังตอไปน้ี 

การไดหมึก การไดหมึก เปนวิธีการจับหมึกที่นิยมมาก

ที่สุดของชาวประมงพื้นบานในปจจุบัน โดยใชหลักการ ใช

แสงสวางลอหมึกใหมารวมตัวกันปริมาณมากๆ บริเวณใตนํ้า

ใกลๆ กับเรือประมง ระหวางที่รอการรวมตัวของหมึกกลวย

น้ัน ชาวประมงนิยมน่ังตกหมึกโดยใชโยทะกา(เหยื่อปลอม

สําหรับตกหมึก) บริ เวณขางเรือประมง เพื่อเปนการ

ตรวจเช็คจํานวนความถี่ของหมึกกลวยที่มาติดเบ็ด หากได

หมึกกลวยหลายตัวในระยะเวลาไมมากนัก แสดงวามีหมึกมา

รวมตัวกันหนาแนนเหมาะสมที่จะทําการทอดแห หรือครอบ

ดวยอวนแลว จะทําการปดไฟบางสวน เพื่อใหหมึกมารวมตัว

กันบริเวณไฟที่ยังเปดอยู จากน้ันเปดไฟสีแดง และทําการปด

ไฟดวงอ่ืนที่เหลืออยูทั้งหมด ทําการหรี่ไฟสีแดงลง หมึกจะ

ทําการรวมตัวเปนกลุมกอนลอยขึ้นสูผิวนํ้าตามปริมาณแสงที่
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ลดลง จากน้ันทําการครอบ เพื่อจับนําหมึกกลวยขึ้นเรือเปน

การจบขบวนการในหน่ึงรอบของการไดหมึกกลวย  

 

รูปที่ 2 การใชโยทะกาตกหมึกกลวยขณะทําการไดหมึก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการวิจัย ในการวิจัยการใชแสงไฟแอลอีดีเพื่อ

การลอจับหมึกกลวยในการประมงพื้นบาน สามารถแบงการ

ทด ลองออก เป นส อ งส ว นคื อ  ทด ลอง เ บื้ อ ง ต น ใ น

หองปฏิบัติการ และทดลองทําประมงในพื้นที่จริง มีขั้นตอน

การวิจัยดังตอไปน้ี  

4.1  การทดลองเบื้องตน 

 ก า ร ท ด ล อ ง เ บื้ อ ง ต น  จ ะ ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง ใ น

หองปฏิบัติการจากผลการสํารวจเบื้องตนพบวา ชาวประมง

พื้นบานมีการเลือกใชชนิด และขนาดของหลอดไฟที่แตกตาง

กันดังตอไปน้ี หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต, หลอด

ฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต, หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนตขนาด 32 วัตต, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตขนาด 

36 วัตต และหลอดแสงจันทรขนาด 250 วัตต 

  จากการสํารวจหลอดแอลอีดีแสงสีเขียวที่มีความสวาง

สูง ที่มีจําหนายทั่วไปในปจจุบันจะประกอบไปดวย หลอด

แอลอีดีบับขนาด 12 วัตต, หลอดแอลอีดีบับขนาด 30 วัตต 

และสปอรตไลทแอลอีดีขนาด 50 วัตต จึงไดนําหลอดไฟฟา

ชนิดตางๆ ดังที่กลาว มาทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 

เพื่อหาคาพารามิเตอรที่ จําเปน ของระบบแสงสวางบน

เรือประมงพื้นบาน และในสวนของคาพารามิเตอร ของ

หลอดไฟแอลอีดีที่ได จะตองวิเคราะหหาความเหมาะสม 

และทําการเลือก เพื่อจะนําไปใชติดตั้งในการทดลองทํา

ประมงจริงตอไป 

 
รูปที่ 3 จําลองการวัดความเขมแสง 

 

4.2  คาพารามิเตอรในการทดลองเบื้องตน 

 ในการทดลองเบื้องตนตองการทราบคาพารามิเตอร

ตางๆจากหลอดไฟฟาที่นํามาทดลอง โดยแบงเปนสองสวน

ดังตอไปน้ีคือ คาที่ไดจากการทดลอง และคาที่ไดจากการ

คํานวณ 

คาที่ไดจากการทดลอง จะประกอบไปดวย 

1. แรงดันไฟฟา E หนวยเปนโวลต (V) 

2. กระแสไฟฟา I หนวยเปนแอมแปร (A) 

3. กําลังไฟฟาจริง P หนวยเปนวัตต (W) 

4. กําลังไฟฟารีแอกทีฟ Q หนวยเปนวาร (var) 

5. กําลังไฟฟาปรากฏ S หนวยเปนวีเอ (VA) 

6. คาเพาเวอรแฟกเตอร PF         

7. อุณหภูมิของหลอด หนวยเปนองศาเซลเซียส (°C) 

8. ความสวาง หนวยเปนลักซ (Lux) 

9. นํ้าหนักของชุดหลอด หนวยเปนกรัม (g) 

คาที่ไดจากการคํานวณ จะประกอบไปดวย 

1. ความสวางตอกําลังไฟฟาจริง ( Lux / W ) 

2. ความสวางตอกําลังไฟฟารีแอคทีฟ (Lux /var) 

3. ความสวางตอกําลังไฟฟาปรากฏ (Lux / VA) 

4.3  การดําเนินการทดลองเบื้องตน 

 การดําเนินการทดลองเบื้องตนไดดําเนินการทําการ

ทดลองในหองปฏิบัติการมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณเพื่อจะดําเนินการ

ทดลอง 

 2. จํากัดแสงในหองทดลองใหอยูในสภาวะไมมีแสง

จากภายนอก 

 3. จํากัดอุณหภูมิภายในหองที่อุณหภูมิ 25 °C 

 4. กําหนดจุดวัดคาความสวาง หางจากตัวหลอดถึง

ลักซมิเตอรเปนสูง 1 ฟุต 
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 5. ดําเนินการติดตั้งวงจรเพาเวอรมิเตอรและลักซ

มิเตอร 

 6. ปลอยกระแสไฟฟาเขาวงจร 

 7. ทําการวัดคาอุณหภูมิแบบอินฟาเรท 

 8. ทําการบันทึกรวบรวมขอมูลที่ ไดจากเพาเวอร

มิเตอรและคาพารามิเตอร 

4.4  การทดลองทําประมงจริง 

 จากการลงสํารวจพื้นที่ เพื่อทําการวิจัยพบวา ทะเล

บริเวณอาวประจวบคีรีขันธ มีการทําประมงหมึกของ

ชาวประมงพื้นบานแทบตลอดทั้งป ดังน้ันจึงไดเลือกเปน

พื้นที่สําหรับการดําเนินการวิจัยในรูปแบบการประมงจริง ใน

สวนของเรือประมงที่จะดําเนินติดตั้งหลอดไฟแอลอีดีน้ันได

ทําการเลือกจากชาวประมงในพื้นที่ ในที่น้ีจะใหชื่อวา “เรือ

ตนแบบ” และ ในงานวิ จัย น้ียั ง มี ก าร ใช เ รื อ สํ า ห รั บ

เปรียบเทียบขอมูลอีกสองลําซ่ึงเปนเรือในพื้นที่เดียวกัน ใน

ที่น้ีจะใหชือ่วา “เรือเปรียบเทียบลําที่ 1 และเรือเปรียบเทียบ

ลําที่ 2” 

 

รูปที่ 4 แบบการติดตั้งแอลอีดี 

ในขั้นตอนการออกทําประมงหมึกกลวยในสถานที่จริง

เรือทั้ งสามลําจะทําการประมงในพื้นที่  วันและเวลา 

เดียวกัน  โดยเรือตนแบบจะใชหลอดแอลอีดีแบบที่ใหผล

การทดลองที่ดีที่สุดในหองปฏิบัติการ มาใชติดตั้งบนเรือ

ตนแบบ สวนเรือเปรียบเทียบขอมูลจะใชอุปกรณที่มีการใช

งานอยูแลวของเรือแตละลํา ในการทําการประมงในแตละ

วันจะนําผลที่ไดเปรียบเทียบกับ ขั้นตอนการทําประมงของ

เรือตนแบบมีดังตอไปน้ี 

 1. เรือตนแบบจะถูก นําเข าไปจอดบริ เ วณอ า ว

ประจวบคีรีขันธ เวลาประมาณ 18.00 น. น่ังเรือเล็กจากฝง

เพื่อเขาหาเรือประมงหมึก 

 2. ดําเนินการออกเรือ และเขาสูพื้นที่ทําการประมง

เปนระยะเวลา 30 นาทีหางจากฝงประมาณ 2 กิโลเมตร 

 3. เริ่มการผลิตไฟฟาภายในเรือ และเริ่มการเปดไฟลอ

ใหหมึกเขามา 

 4. ระหวางรอเวลาจะทําการตกหมึกโดยใชอุปกรณตก

หมึกโยทะกา เพื่อเปนการเช็คปริมาณหมึกที่เขามาโดย โยน

โยทะกาลงไปในนํ้า ใหหางจากพื้นทะเลประมาณ 50 – 60 

เซนติเมตร และกระตุก ขึ้น-ลง เปนจังหวะ ถามีการกินของ

หมึกจะรูสึกหนัก ใหดึงสายเอ็นขึ้นมาทันท ี

 

รูปที่ 5 เตรียมความพรอมในการออกประมงหมึก 

 

รูปที่ 6 เริ่มการผลิตไฟและเปดไฟลอหมึกกลวย 

 5. เม่ือเปดไฟทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง หรือมีปริมาณ

การไดหมึกจากการตกบอยขึ้น จะทําการเตรียมการอุปกรณ 

และดําเนินการครอบหมึก โดยทําการเปดไฟสีแดง และเริ่ม

ดับไฟแสงสีเขียวลงเรื่อยๆจนหมด ใหเหลือแตไฟแสงสีแดง  

 

รูปที่ 7 การจัดเตรียมอวนเพื่อใชในการครอบหมึก 
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 6. ทําการหรี่ไฟสีแดงใหเหลือความสวางเพียงเล็กนอย

เพื่อใหหมึกรวมตัวบนผิวนํ้า ทําการครอบหมึกเพื่อจับหมึก 

เปนการจบกระบวนการในหน่ึงรอบการไดหมึก  

 

รูปที่ 8 การรวมตัวของหมึกบนผิวนํ้า 

  7. ดําเนินขบวนการแบบเดิมจนถึงเวลาเชา ทําการ

บันทึกผลที่ไดลงในแบบสอบถามขอมูลเรือประมงหมึก

พื้นบาน และเดินทางไปบันทึกผลการทําประมงของเรือ

เปรียบเทียบขอมูลอีกสองลํา เปนอันเสร็จส้ินการทําการ

ทดลองวิจัยในหน่ึงวัน 
 

5. ผลการวิจัย 

5.1  ผลในการทดลองเบื้องตน  

 แบงออกเปน 2 สวน คือ คาที่ไดจาการวัดคาแสดงใน

ตารางที่ 1 และคาที่ไดจากการคํานวณแสดงในตารางที่ 2 

 5.1.1 การวิเคราะหผลการทดลองในหองปฏิบัติการ 

ในสวนน้ีผูวิจัยจะวิเคราะหเฉพาะหลอดไฟแอลอีดี ที่จะเลือก

มาทําการติดตั้ง และใชงานในเรือตนแบบเทาน้ัน ในสวนของ

หลอดไฟทั่วๆ ไปที่ชาวประมงพื้นบานที่ใชงานกันอยู น้ัน 

ผู วิจัยจะไมทําการกลาวถึง เ น่ืองจากในขั้นตอนการทํา

ประมงในพื้นที่จริง เรือที่จะใชเปรียบเทียบขอมูลจะเปนเรือ

รูปแบบปจจุบันที่ใชงานอยู โดยมีผลของการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปน้ี 
 

 

 
 

 

 

 

  - ในดานของอุณหภูมิ หลอดไฟแอลอีดีทั้ง 3 แบบ 

มีคาของอุณหภูมิที่ใกลเคียงกันที่ 39-44 องศาเซลเซียส ซ่ึง

ในที่น้ีมีความเหมาะสมทั้งสามแบบ 

  - ในดานโครงสรางและนํ้าหนัก สปอรตไลท

แอลอีดี 50 วัตต มีนํ้าหนักมากที่สุด แตดวยโครงสรางที่

ม่ันคงแข็งแรง สามารถติดตั้งใชงานไดสะดวก และทนตอ

สภาพอากาศในพื้นที่วิจัยไดดีกวา ในที่น้ีจึงถือวาดีที่สุด 

  - ในดานคาความสวางตอกําลังไฟฟา สปอรตไลท

แอลอีดี 50 วัตต มีผลการทดลองที่ดีที่สุดโดยมีคาความสวาง

ตอกําลังไฟฟาที่ 123.72 ลักซ/วัตต 

 5 .1 .2 สรุปผลการทดสอบเบื้องตน จากผลที่ ได  

คณะผูวิจัยไดทําการเลือก สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต เพื่อ

ทําการติดตั้งใชงาน ในการลงพื้นที่ทําการประมงหมึกกลวย

ตอไป 
 

5.2  ผลการทดลองทําประมงในพื้นที่จริง 

 รูปแบบในการติดตั้งชุดใหแสงสวางบนเรือเพื่อการลอ

จับหมึกกลวย มีดังน้ีคือ  

 1. เรือตนแบบ 

 - สปอรตไลทแอลอีดี  50 วัตต จํานวน  10 โคม  

 - รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ 390 วัตต 

 - รวมกําลังไฟฟาปรากฏไดจากการวัด S คือ 670 วีเอ 

 - เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 7 ลิตรตอวัน 

 2. เรือเปรียบเทียบลําที่ 1  

 - คอมแพกตฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 10 ดวง 

 - หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 2 ดวง 

 - รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ 1,106 วัตต 

 - รวมกําลังไฟฟาปรากฏท่ีไดจากการวัด S คือ 1,970 วีเอ 

 - เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 9 ลิตรตอวัน 

3. เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 

- คอมแพกตฟลูออเรสเซนต 36 วัตต จํานวน 12 ดวง 

- หลอดแสงจันทร 250 วัตต จํานวน 2 ดวง 

- รวมกําลังไฟฟาจริงท่ีไดจากการวัด P คือ1,154 วัตต 

- รวมกําลังไฟฟาปรากฏท่ีไดจากการวัด S คือ2,044 วีเอ 

- เชื้อเพลิงท่ีใชเบนซิน 91 ปริมาณการใช 10 ลิตรตอวัน 

หมายเหตุ : การคํานวณคากําลังไฟฟาจริงจะไมคํานวณรวม

หลอดหรี่แสงสีแดง 

         รูปที่ 9  หมึกที่ไดจากการตกและการครอบ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการที่ไดจากการวัด 

ชนิด 

  กาํลัง 

ไฟฟา 

จาก

ผูผลิต

(W) 

แรงดัน 

ไฟฟา

(V) 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

กําลังไฟ

ฟาจริง 

P (W)  

กําลัง 

ไฟฟา 

รีแอคทีฟ 

Q 

(Var) 

กําลังฃ

ไฟฟา
ปรากฏ 

(VA) 

เพาเวอร

แฟค

เตอร 

PF. 

ปริมาณ

แสงลู

เมน

เตอ

ตาราง

เมตร
(LUX) 

อุณหูมิ

สูงสุด

ของ

โคม

หรือ

หลอด 

ไฟ 

(Co) 

นํ้าหนัก

ชุด

หลอด 

ไฟ 

(kg) 

1 หลอดฟลูออเรสเซนต  18 วัตต 18 226 0.35 31 72 78 0.40 2,083 51 0.5 

2 หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 36 226 0.37 47 69 83 0.56 2,233 67 0.7 

3 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต32วัตต 32 226 0.09 14 15 21 0.67 653 78 0.1 

4 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต36 วัตต 36 226 0.16 24 28 37 0.66 829 76 0.1 

5 สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต 50 223 0.30 39 54 67 0.58 4,825 44 2.2 

6 หลอดแอลอีดีบับ 30 วัตต 30 227 0.26 32 48 57 0.55 2,388 40 0.9 

7 หลอดแอลอีดีบับ 12 วัตต 12 225 0.09 12 16 20 0.60 825 39 0.2 

8 หลอดหลอดแสงจันทร  250 วัตต 250 224 3.56 433 673 800 0.541 5,695 227 0.5 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปนผลจากการวัดไมไดเกิดจากการคํานวณ ในการบันทึกคามีการปดคาทศนิยม 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเบื้องตนในหองปฏิบัติการที่ไดจากการคํานวณ 

ชนิด ลักซ/วัตต ลักซ/วาร ลักซ/วีเอ 

1 หลอดฟลูออเรสเซนต  18 วัตต 66.98 28.93 26.71 

2 หลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 47.41 32.36 26.90 

3 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 32 วัตต 46.64 43.53 31.10 

4 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 34.54 29.61 22.41 

5 สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต 123.72 89.35 72.01 

6 หลอดแอลอีดีบับ 30 วัตต 74.63 49.75 41.89 

7 หลอดแอลอีดีบับ 12 วัตต 68.75 51.56 41.25 

8 หลอดหลอดแสงจันทร  250 วัตต 13.15 8.46 7.12 

 

 5.2.1 คาเฉล่ียปริมาณหมึกกลวย จากผลที่ได เม่ือ

นํามาหาคาเฉล่ียปริมาณหมึกที่ไดของเรือแตละลํา พบวา 

เรือตนแบบมีปริมาณคาเฉล่ียหมึกที่จับไดใน 12 วัน มาก

ที่สุดคือ 6.68 กิโลกรัม โดยมีคามากกวาเรือเปรียบเทียบลํา

ที่ 2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 5.88 กิโลกรัม มีปริมาณของหมึก

กลวยที่จับไดเพิ่มมากขึ้นคิดเปน 13.61 เปอรเซ็นต  

 5.2.2 อัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง จากผลที่ได เม่ือ

นํามาหาคาเฉล่ียอัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชในการ

ใหแสงสวางของเรือแตละลํา พบวา เรือตนแบบมีปริมาณ

อัตราส้ินเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงใน 12 วันนอยที่สุดคือ 7 ลิตร 

โดยเรือเปรียบเทียบลําที่ 1 ใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง 9 ลิตร 

และเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 ใชปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง 10 
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ลิตร ปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงคิดเปน 22.22 เปอรเซ็นต 

เม่ือเทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 1  

 5.2.3 ปริมาณหมึกกลวยตอปริมาณเชื้อเพลิง จากผลที่

ได เ ม่ือนํามาหาคาเฉล่ียปริมาณหมึกตอปริมาณนํ้ามัน

เชื้อเพลิงที่ใชในการใหแสงสวาง พบวา เรือตนแบบมีปริมาณ

หมึกที่ไดตอปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ ใช ไป สูงที่ สุดคือ 

954.29 กรัมตอลิตร โดยมีคามากกวาเรือเปรียบเทียบลําที่ 

2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 588.00 กรัมตอลิตร มีปริมาณหมึก

ตอปริมาณเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นคิดเปน 62.29 เปอรเซ็นต เม่ือ

เทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 2  

 5.2.4 ปริมาณหมึกกลวยตอกําลังไฟฟาจริง จากผลที่

ได เม่ือนํามาหากําลังไฟฟาที่ใชจริงตอปริมาณหมึกที่ ได  

พบวา เรือตนแบบมีอัตราปริมาณหมึกที่ไดตอกําลังไฟฟาที่

ใชจริงมากที่สุดคือ 17.58 กรัมตอวัตต มีคามากกวาเรือ

เปรียบเทียบลําที่ 2 ที่ไดผลดีรองลงมาคือ 5.10 กรัมตอวัตต 

มีปริมาณหมึกตอคาการใชกําลังไฟฟาจริง เพิ่มขึ้นคิดเปน 

244.71 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 

5.3  จุดคุมทนุ 

ในการคํานวณหาจุดคุมทุนจะมีขอกําหนดดังน้ี 1) ใช

เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 ในการคํานวณ 2) ไมคิดคาแรงงาน 

3) ใน 1 ป สามารถทําประมงได 90 วัน 4) คานํ้ามันเชื้อเพลิง

ลิตรละ 25 บาท และ5) ราคาหมึก 120 บาทตอกิโลกรัม  

5.3.1 จุดคุมทุนของรูปเรือตนแบบ จากสมการที่ (1) 

สามารถคํานวณหาคาไดดังน้ี 

 - สปอรทไลทแอลอีดี 50 วัตต = 1,500 บาท 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงตอวัน  

  = 7 ลิตร X 25 บาท = 175 บาทตอวัน 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องเรือ  

  = 1 ลิตร X 25 บาท = 25 บาทตอวัน 

 - รายไดจากการขายหมึกตอวัน  

  = 6.68 ก.ก. X 120 บาท = 801.60 บาทตอวัน  

F = 15,000 บาท 

V = 175+25 = 200 บาทตอวัน 

p = 801.60 บาทตอวัน 

แทนคาในสมการ 

     15,000
801.60 200

N  


 

           = 24.93 วัน หรือประมาณ 25 วัน 

5.3.2 จุดคุมทุนของเรือรูปแบบเกา ในที่น้ีใชขอมูลของ

เรือเปรียบเทียบลํา 2 ในการคํานวณเน่ืองจากใหผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีกวาเรือเปรียบเทียบลํา 1 จากสมการที่ (1) 

สามารถคํานวณหาคาไดดังน้ี 

 - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 36 วัตต  

  = 150 บาท x 12 ชุด = 1,800 บาท 

 - หลอดแสงจันทร 250 วัตต  

  = 700 บาท x 2 ชุด = 1,400 บาท 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงตอวัน  

  = 10 ลิตร X 25 บาท = 250 บาทตอวัน 

 - คานํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องเรือ  

  = 1 ลิตร X 25 บาท = 25 บาทตอวัน 

ตารางที่ 3 ผลการการทําประมงหมึกกลวยในพื้นที่จริง 

ช่ือ 

ปริมาณหมึกกลวย (กิโลกรัม) 

27

มิ.ย.

59 

28

มิ.ย.

59 

2 

ก.ค.

59 

3 

ก.ค.

59 

4 

ก.ค.

59 

5 

ก.ค.

59 

6 

ก.ค.

59 

7 

ก.ค.

59 

 8

ก.ค.

59 

21

ก.ค.

59 

22

ก.ค.

59 

23

ก.ค.

59 

คา 

เฉลี่ย

ตอ

วัน 

เรือประมงตนแบบ 5.2 3.5 10.2 9.7 7.8 8.8 10 3.8 3.6 4.6 8 5 6.68 

เรือเปรียบเทียบลําที่ 1 2.5 2 5 9 6 1.5 8 2 3 3 5 3 4.17 

เรือเปรียบเทียบลําที่ 2 3 4.5 7 3 9 10 10 4 2 7 5 6 5.88 
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 - รายไดจากการขายหมึกตอวัน  

 = 5.88 กิโลกรัม X 120 บาท = 705.60 บาทตอวัน 

 F = 3,200 บาท 

 V = 250+25 = 275บาทตอวัน 

 p = 705.60 บาทตอวัน 

แทนคาในสมการ 

  3, 200
705.60 275

N  


 

 

        = 7.43 วัน หรือประมาณ 8 วัน 

 

 5.3.3 รายไดภายในหน่ึงป เ ม่ือทําการคํานวณหา

รายไดในรอบหน่ึงป (ในที่น้ีคิดจํานวนวัน 90 วัน เน่ืองจาก

ใชคาเฉล่ียที่ชาวประมงในพื้นที่สามารถออกทําประมงไดจริง 

ไมคิดอายุการใชงานของหลอดไฟฟา และคาแรงงานของ

ผูทําการประมง) พบวา รายไดจากเรือประมงตนแบบ คือ 

39,144 บาท และรายไดจากเรือเปรียบเทียบลําที่ 2 คือ 

35,554 บาท จะเห็นไดวาเรือประมงตนแบบ มีรายไดรวมใน

ปแรกของของการทําประมง มากกวาเรือเปรียบเทียบลําที ่ 2 

จํานวน 3,590 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน 10.10 เปอรเซ็นต 
 

6. สรุปผลการทดลอง 

 ผลการจากการทําวิจัยมีดังตอไปน้ี เ ม่ือทดลองใน

หองปฏิบัติการพบวา สปอรตไลทแอลอีดี  50 วัตต ใหผล

การทดลองดีที่ สุด ในดานปริมาณแสงที่ไดตอปริมาณ

พลังงานที่ใช มีคาสูง มีคาความรอนต่ํา ตัวโคมเปนโลหะ

แบบไมเปนสนิม มีการปองกันนํ้าเขาทําใหมีปลอดภัยในการ

ใชงาน ถึงจะมีนํ้าหนักมากแตมีความม่ันคงแข็งแรงในการ

ติดตั้งสูง และสามารถติดตั้งไดงาย  

 เม่ือทดลองทําประมงในพื้นที่จริง พิจารณาปริมาณ

หมึกกลวยที่ไดตอเชื้อเพลิงที่ใช และปริมาณหมึกกลวยที่ได

ตอกําลังไฟฟาที่ใชจริง พบวา เรือตนแบบใหผลการทดลองที่

ดีกวา ของเรือในรูปแบบเกา ในการคํานวณหาจุดคุมทุนผล

ของรายไดหลังจากหักคาใชจ ายในรอบปที่ทํ าประมง

เปรียบเทียบกับระบบเกา พบวา มีรายไดเพิ่มขึ้น 10.10 

เปอรเซ็นต ตั้งแตในปแรกที่ทําการเปล่ียนระบบ 

 แสดงใหเห็นวา สปอรตไลทแอลอีดี 50 วัตต มีความ

เหมาะสม ที่จะนํามาติดตั้งทดแทนหลอดไฟใหแสงสวางใน

รูปแบบเกา 
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรผลการวัดการสังเคราะหแสงของพืช

ดวยอุปกรณทางแสงขนาดเล็ก 

 
สรายุทธ  พานเทียน 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเปนการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคํานวณคาความถี่ของพลังงานแสงที่พืชปลดปลอยออกมา

จากกระบวนการสังเคราะหแสงเม่ือไดรับแสงสีนํ้าเงินในสถานะสมนัยโดยใชวงแหวนส่ันพองขนาดเล็กแบบผสมที่มีลักษณะเปน

โพรงทําจากสารอะลูมิเนียมเกลเลียมอารเซไนท (AlGaAs) ภายในบรรจุไอออนของธาตุยูโรเพียมในการตรวจวัด แบบจําลอง

สรางจากหลักคิดทางควอนตัมซ่ึงพิจารณาผลของสนามแมเหล็กไฟฟาที่กระทํากับไอออนของธาตุยูโรเพียมแบบขึ้นกับเวลาใน

สองสถานะ ผลการคํานวณแบงออกเปน 2 สวนที่เปรียบเทียบกับการทดลอง ไดแก 1. ความนาจะเปนในการพบอิเล็กตรอนใน

สถานะกระตุนเม่ืออุปกรณอยูในโหมดการส่ันพอง พบวา มีการส่ันและคาลดลงตามเวลา 2. ความถี่ของแสงที่ไดจากปลดปลอย

ของพืชจากกระบวนสังเคราะหแสง พบวา อยูในชวงเทราเฮิรตซ เม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิคการตรวจวัดสเปคตรัมจะมีคา

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 33.47 และ 12.33 ตามลําดับ ทั้งน้ี ความถี่ที่ไดเหมาะสมกับการประยุกตใชในเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิต 

การสงสัญญาณชีวิตส่ิงมีชีวิตแบบไรสาย และระบบเซนเซอรแบบตางๆ 

 

คําสําคัญ : สถานะสมนัย, อุปกรณทางแสงแบบไมเชิงเสน, ระบบการสังเคราะหแสง , ความถี่ราบ ี
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Mathematical model for photosynthesis of plants 

detection probe using micro-optical device  

 
Sarayut  Pantian 

Department of Physics, Faculty of Science, Thepsatri Rajabhat University  

 
Abstract 

  Mathematical model of photosynthetic pigment dynamics especially plants using Rabi oscillation 

mode under nonlinear micro-ring resonator. The Rabi oscillation mode is consequently generated by the 

photosynthetic pigments and also AlGaAs material interacting with the electromagnetic field in time-domain. 

The simulation results have shown that the probability to find exciton in the excited state of the device 

with reducing frequencies at resonance is also calculated. These results are obtained for resonance states. 

The Rabi frequency and oscillation in the range of terahertz is obtained, in which these results similarly with 

the results from spectroscopy technique that errors are 33.47 and 12.33 respectively. The range of 

frequencies are obtained that can be useful for photosynthetic antenna and sensing applications 

 

Keywords : Coherent state, Nonlinear optical device, Photosynthetic light harvesting system, Rabi frequency. 
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1. บทนํา 

 การสังเคราะหแสงของส่ิงมีชี วิตเก่ียวของกับการ

ดูดกลืน การเก็บรักษา และการเปล่ียนรูปพลังงานแสงหรือ

อนุภาค โฟตอนที่ไดจากแหลงกําเนิดแสงใหอยูในรูปของ

พ ลังงานเค มี  โดยกระบวนการดั งกล าว เ ริ่ มตนจาก

แหลงกําเนิดแสงปลดปลอยพลังงานแสงมาตกกระทบกับ

รงควัตถุสีเขียวของส่ิงมีชี วิต ไดแก คลอโรฟลล จากน้ัน

คลอโรฟลลจะดูดกลืนแสงในชวงชุดความถี่คาหน่ึงและนํา

พลังงานแสงที่ดูดกลืนไปใชเรงอิเล็กตรอนภายในคลอโรฟลล

ซ่ึงเดิมอยูในสถานะพื้นใหไปอยูในสถานะกระตุนเพื่อใหเกิด

การถายโอนอิ เ ล็กตรอนและพลังงานไปยั งสวนการ

สังเคราะหแสงตางๆ ทายที่สุดจะไดนํ้าตาลออกมาในวัฏจักร

เคลวิน (Calvin cycle)  [1-2] เม่ืออิเล็กตรอนถูกกระตุน

แลวยอมปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

เพื่อทําใหตัวเองกลับไปอยู ในสถานะพื้น โดยพลังงานที่

ปลดปลอยออกมาสามารถตรวจวัดไดในรูปของสเปคตรัม 

เราเรียกการตรวจวัดลักษณะน้ีวา “เทคนิคการตรวจวัด

สเปคตรัม (Spectroscopy technique)”  

แบบจําลองทางคณิตศาสตรการสังเคราะหแสงของ

ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับความนิยม ไดแก แบบจําลองสารประกอบ

โปรตีนของ เฟนนา-แมท ธิวส - โอล สัน (The Fenna-

Matthews-Olson model, FMO) โดยแบบจําลองน้ีแสดง

ถึงการถายโอนพลังงานและอิเล็กตรอนในสถานะกระตุน 

(Excitation energy transfers, EET) ภายในคลอโรฟลล  

[3-7] งานวิจัยที่ผานมาโดยสวนมากสนใจการสังเคราะหแสง

ของแบคทีเรียบางชนิดในสถานะสมนัย (coherent state) 

[8-12] ที่ มีการควบคุมสภาวะทางกายภาพเ น่ือ ง จาก

แบคทีเรียมีชี วิตระหวางการทดลองจริง จึงเปนเหตุให

แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการทดลองเก่ียวกับการ

สังเคราะหแสงของพืชยังมีนอยมาก ผลการทดลองทั้งหมดที่

ไดจากการสังเคราะหแสงของแบคทีเรียมีแนวโนมไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือ คาความถี่ที่แบคทีเรียปลดปลอยออกมา

อยูในชวงเทราเฮิรตซ [13]  

อุปกรณทางแสง (Optical device) คือ อุปกรณที่ใช

แสงเปนตัวการรับและสงขอมูล รวมถึงการสรางและ

ตรวจวัดขอมูลตางๆ ดวยปรากฏการณทางฟสิกส ปจจุบัน

อุปกรณชนิดน้ีสามารถสรางใหมีขนาดเล็กมากในระดับ

ไมโครเมตรทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นอยู กับ

ปจจัยที่หลากหลาย อาทิเชน การออกแบบวงจรของอุปกรณ

และวัสดุที่ใชสราง ฯลฯ ดวยเหตุน้ี ทําใหอุปกรณแสงเปน

อุปกรณแหงอนาคตที่มีแนวโนมนํามาใชในชีวิตประจําวัน

เพิ่มมากขึ้น [14-18]  วงจรอุปกรณทางแสงชนิดหน่ึงที่

สามารถกรองหรือแปลงสัญญาณความถี่คล่ืนแมเหล็กไฟฟา

ให ได ต ามที่ เ ร าต องการ  คื อ  วงแหวน ส่ันพอง  (ring 

resonator) ที่ ผ ลิตจากทอ นําค ล่ืน (waveguide)  จาก

งานวิจัยที่ผานมา พบวา หากเราใชวัสดุที่ทําจากสารไมเชิง

เสนจะทําใหไดความถี่ของสัญญาณที่หลากหลายกวาสาร

แบบเชิงเสน [19-21] ในกรณีที่ทอนําคล่ืนเปนแบบส่ีเหล่ียม

มุมฉาก (rectangular waveguide) ที่ มีการบรรจุไอออน

ของธาตุลงไปเราสามารถทําใหไอออนของธาตุ น้ันอยู ใน

สถานะกระตุนไดดวยการใหพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความถี่เทากับความถี่ราบี (Rabi frequency) เพื่อใหอะตอม

ของไอออนอยูในสถานะกระตุนพอดี [22] จากน้ัน ทําการ

ตรวจวัดสัญญาณการ ส่ันของไอออนที่ ได  ณ ตําแหนง

ทางออกของทอนําคล่ืน     

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงใหความ

สนใจในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อคํานวณ

คาความถี่ของพลังงานแสงที่พืชปลดปลอยออกมาจาก

กระบวนการสังเคราะหแสงในสถานะสมนัยโดยใชวงแหวน

ส่ันพองขนาดเล็กแบบผสมที่สรางจากทอนําคล่ืนแบบส่ีเหลี

ยมมุมฉากทําจากสารอะลูมิเนียมเกลเลียมอารเซไนทภายใน

บรรจุไอออนของธาตุยู โร เพียมในการตรวจวัด ทั้ ง น้ี  

ผลการวิจัยออกเปนสองสวน ไดแก สวนที่ 1 ผลการคํานวณ

คาความนาจะเปนในการพบไอออนของธาตุยูโรเพียมใน

สถานะกระตุน 2. ผลการคํานวณคาความถี่ที่ไดจากการ

ปลดปลอยของพืชจากกระบวนการสังเคราะหแสง เพื่อ

เรียนรูพฤติกรรมการสังเคราะหแสงของพืชแตละชนิดซ่ึงจะ

สงผลตอปริมาณนํ้าตาลของผลผลิตของพืช  
 

2. ทฤษฎีและหลักการทํางานของอุปกรณ 

 แบบจําลองอยางงายการถายโอนพลังงานและ

อิเล็กตรอนในสถานะกระตุนของสารประกอบโปรตีนจํานวน 

N ตัว ที่อยูภายในคลอโรฟลล โดยกําหนดใหแตละตัวมีการ

เปล่ียนแปลงไดเพียงสองสถานะจากสถานะพื้น, 0S  ไปยัง
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สถานะกระตุน, 1S  เม่ือถูกกระทําจากสนามแมเหล็กไฟฟา 

การวัดพลังงานที่สารประกอบโปรตีนปลดปลอยออกมา

เพื่อที่จะกลับเขาสูสถานะพื้น หรือ พลังงานผอนคลาย 

(Relaxation energy) น้ันสามารถหาไดจากการสรางตัว

ดําเนินการแฮมมิลโทเนียนรวมที่ประกอบไปดวยสามสวน 

คือ 1. สวนของอะตอมสารประกอบโปรตีนที่ถูกกระตุน, 

exH  2. สวนของสนามแมเหล็กไฟฟาที่เขามากระทํากับ

สารประกอบโปรตีน, radH  3. สวนของการทําปฏิกิริยากัน

ระหวางอะตอมสารประกอบโปรตีนกับสนามแมเหล็กไฟฟา, 

ex - radH  ดังสมการ  

             tot ex rad ex - radH H H H                  (1) 

 โดยที่รายละเอียดของแตละสวนเปนไปตามสมการ 

ดังตอไปน้ี  

            ex
1

ε
N

j jk
j k j

H j j j J k
 

            (2) 

 เม่ือ j  คือ สถานะของสารประกอบโปรตีนตัวที่ j

ที่อยูในสถานะกระตุน สวนสารประกอบโปรตีนตัว อ่ืนๆ 

กําหนดใหอยู ในสถานะพื้น ε j  คือ พลังงานที่พอดีการ

เปล่ียนสถานะหรืออยูในสถานะสมนัยพอดี โดยในงานวิจัยน้ี

กําหนดใหพลังงานที่ใหกับอะตอมสารประกอบโปรตีนกับ

พลังงานผอนคลายมีคาเทากัน jkJ  คือ สัมประสิทธ์ิที่ได

จากการทํ าปฏิ กิ ริ ย าทาง ไฟฟ าระหว างอะตอมของ

สารประกอบโปรตีนตัวที่ j  กับสารประกอบโปรตีนตัวที่ 

k  โดยงานวิจัยน้ีกําหนดใหสัมประสิทธ์ิน้ีเปนคาคงที่  

                            †
radH a a                        (3) 

 เม่ือ a  และ †a  คือ ตัวดําเนินการสรางและทําลาย

พลังงานของอนุภาคโฟตอนที่เขามากระทํากับสารประกอบ

โปรตีน ตามลําดับ 

                          
ex-rad ( )H d E t                      (4) 

 เ ม่ือ d  คือ ตัวดําเนินการโมเมนคูควบทางไฟฟา 

(Electric dipole moment operator) ที่ เ กิดจากอะตอม

สารประกอบโปรตีนกระทํากับสนามไฟฟา  ( )E t  ในการ

คํานวณผูวิจัยไดทําการประมาณคาผลของปฏิกิริยาดวย

วิธีการการประมาณคาคูควบ (Dipole approximation)  

กลุมพลังงานในการเปล่ียนสถานะของสารประกอบ

โปรตีนจํานวน N ตัว สามารถเขียนใหอยูในรูปของเมทริกซ 

กําหนดใหเปนตัวแปร  เราสามารถหาพลวัตร (dynamic) 

ที่ เป ล่ียนแปลงตามเวลาของกลุมพลังงานไดจากการ

ประยุกตสมการของไฮเซนเบิรก (Heisenberg equation) 

ดังสมการ  

                   tot ,
i H

t





     
                    (5) 

วงจรอุปกรณทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อตรวจวัดการ

ปลดปลอยพลังงานคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากกระบวนการ

สังเคราะหแสงของพืชเปนไปตามรูปที่ 1. ซ่ึงเริ่มตนจาก

แหล ง กํ า เ นิ ด แส งปลดปล อย โฟต อนมากระทบกับ

สารประกอบโปรตีน จากน้ันสารประกอบโปรตีนจึงเปล่ียน

สถานะไปเปนสถานะกระตุนดวยความถี่ราบีและคาย

พลังงานออกมาในโหมดการส่ันพอง 

 

 

รูปที่ 1 แสดงระบบการตรวจวัดคาความถี่พลังงานที่

สารประกอบโปรตีนปลดปลอยออกมาจากกระบวนการ

สังเคราะหแสง 
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พลังงานที่คายออกมาจะถูกตรวจวัดดวยอุปกรณทาง

แสงที่ใชหลักการทํางานของวงแหวนส่ันพองแบบผสม [22] 

ซ่ึงใชหลักการเดียวกันกับการกระตุนสารประกอบโปรตีน 

กลาวคือ พลังงานที่สารประกอบโปรตีนปลดปลอยออกมา

จะไปกระตุนไอออนของธาตุยูโรเพียมที่อยูในทอนําคล่ืนแบบ

ส่ีเหล่ียมมุมฉากใหเกิดการเปล่ียนสถานะหรือเกิดการส่ัน 

จากน้ันไอออนจะปลดปลอยพลังงานที่มีคาความถี่คาหน่ึง

เดินทางไปยังทางออกของทอนําคล่ืน จากการออกแบบวงจร

ทอนําคล่ืนจะทําใหเกิดการส่ันพองของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

ทําใหเกิดการกรองสัญญาณความถี่ที่เราสามารถนําไปขยาย

ความและประยุกตใชได 

3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 แบบจําลองอุปกรณทางแสงผู วิ จัยจากอุปกรณที่

สามารถสรางไดจากจากงานวิจัยอางอิงตางๆ โดยหลักการ

ทํางานภายในวงแหวนส่ันพองจะเปนไปตามรูปที่ 2. ซ่ึงจะ

สังเกตไดวามีการส่ันนําสัญญาณเขาที่ตําแหนงขาเข า 

(Input) และมีสัญญาณออกได 2 ทาง คือ ทางออกที่  1 

(Output 1) และทางออกที่  2 (Output2) ทั้ง น้ีขึ้นอยู กับ

ผูใชงานวาจะเลือกใชงานสัญญาณทางออกใด งานวิจัยน้ีใช

ความถี่ชวงแสงสีนํ้าเงินในการกระตุนสารประกอบโปรตีนให

เกิดการสังเคราะหแสง ในสวนของทอนําคล่ืนสรางจากสาร

อะลูมิเ นียม- เกลเ ลียมอาร เซไนท  การคํานวณผู วิ จัย

กําหนดคารัศมีของวงแหวนส่ันพองทั้งสองใหมีขนาด 5 

ไมโครเมตร ความยาวของทอนําคล่ืน 10 ไมโครเมตร ดัชนี

หักเหเชิงเสนเทากับ 3.34 คาคงที่การดูดกลืนสองโฟตอน 

(two photon absorption constant) เ ท า กั บ  0 . 5 

เซนติเมตรตอจิกกะวัตต สัมประสิทธ์ิการสูญเสียพลังงาน 

(linear loss coefficient) เทากับ 5  เดซิเบลตอเซนติเมตร 

ชวงอายุของพาหะอิสระ (free carrier life time) เทากับ 1 

นาโนวินาที ดัชนีหักเหแบบไมเชิงเสนเทากับ 1.5×10-4 

ตารางเซนติเมตรตอจิกกะวัตต  สัมประสิทธ์ิการคัพปลิง 

(coupling coefficient) ทุกตําแหนงเทากับ 0.2  [22] การ

คํานวณทั้งหมดผู วิจัยใชโปรแกรม MATLAB  ทั้ง น้ี การ

คํานวณใชสมการที่ (5) อธิบายพฤติกรรมการสังเคราะหแสง

ของพืช และการส่ันของวัสดุที่ใชทําทอนําคล่ืน 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการแทรกสอดของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้น

ภายในวงแหวนส่ันพองแบบผสม 

 รูปที่ 3 และ 4 แสดงใหเห็นถึงคาความนาจะเปนใน

การพบอิเล็กตรอนในสถานะกระตุนและคาความถี่ราบี จะ

เห็นไดวาความถี่ที่อุปกรณทางแสงตรวจวัดไดน้ันอยูในชวงเท

ราเฮิรตซ โดยสัญญาณทางออกที่ 1 จะมีความเปนระเบียบ

มากกวาทางออกที่ 2 โดยผลการวิจัยของ Ishizaki และคณะ 

[13] ที่ทําการตรวจวัดการสังเคราะหแสงของแบคทีเรียดวย

วิธีการเทคนิคการตรวจวัดสเปคตรัมใหผลในแนวทาง

เดียวกันกับทางออกที่ 2 โดยคาความคลาดเคล่ือนของความ

นาจะเปนในแตละชวงเวลารวมระหวางวิธีที่ผูวิจัยออกแบบ

และของ Ishizaki เทากับรอยละ 33.47 ทั้ง น้ี เ น่ืองจาก

สมการที่ใชในการสรางแบบจําลองไดจากการประมาณคาใน

หลายสวน  

 
 

รูปที่ 3 แสดงคาความนาจะเปนและความถี่ราบีในแตละ

ชวงเวลาที่คํานวณไดในทางออกที่ 2 
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รูปที่ 4 แสดงคาความนาจะเปนและความถี่ราบีในแตละ

ชวงเวลาที่คํานวณไดในทางออกที่ 1 

 

 รูปที่ 5 แสดงความนาจะเปนในการพบอิเล็กตรอนใน

สถานะกระตุนที่วิวัฒนตามเวลา พบวา เวลาผอนคลายหรือ

เวลาที่ใชในการคายพลังงานออกเพื่อกลับมาที่สถานะพื้น

ของสารประกอบโปรตีนอยูในชวงเฟมโตวินาทีทั้งสองชอง

ทางออก เม่ือเทียบกับผลการทดลองของ Rozzi และคณะ 

[24] ที่ทําการทดลองหาเวลาผอนคลายของแบคเทีเรียที่

ไดรับการกระตุนจากแสงสีนํ้าเงินใหเกิดการสังเคราะหแสงมี

แนวโนมใกลเคียงกับสัญญาณทางออกที่ 2 โดยคาความ

คลาดเคล่ือนของความนาจะเปนรวมในแตละชวงเวลา

ระหวางวิธีที่ผูวิจัยออกแบบและของ Rozzi เทากับรอยละ 

12.33    

 

 
รูปที่ 5 แสดงความนาจะเปนเทียบกับเวลาของชองสัญญาณ

ทางออกที่ 1 (ภาพบน) และทางออกที่ 2 (ภาพลาง) 

 

 รูปที่  6 แสดงใหเห็นสมบัติเชิงเสนของความเขม

สัญญาณขาเขากับสัญญาณขาออก พบวา ทั้งสองทางออกให

สมบัติเชิงเสนในชวงที่แตกตางกัน ทั้งยังมีบางชวงที่แสดง

สมบัติเชิงเสนแบบซอน (Bistability) ซ่ึงเปนประโยชนตอ

การเลือกชวงความเขมสัญญาณไปใชงาน หรือใชในการ

วิเคราะหความเขมแสงที่ไดจากการสังเคราะหแสงของพืชอีก

ดวย  
 

 
รูปที่ 6 แสดงสมบัติเชิงเสนแบบซอนของสัญญาณชอง

ทางออกที่ 1 (ภาพบน) และทางออกที่ 2 (ภาพลาง) 

 

4.  สรุปผล 

  ผูวิจัยไดทําการสรางสมการวัดการสังเคราะหแสงของ

พืชดวยอุปกรณทางแสงขนาดเล็กซ่ึงทั้งสารประกอบโปรตีน

และไอออนที่อยูภายในทอนําคล่ืนใชหลักการพิจารณา

เดียวกัน กลาวคือ ใหอะตอมเดิมอยูในสถานะพื้นและถูก

กระตุนดวยความถี่ราบีใหไปอยู ในสถานะกระตุนพอดี  

จากน้ันคิดการคายพลังงานในโหมดการส่ันพองหรือพลังงาน

ที่รับเขาเทากับพลังงานที่คายออกมา แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรที่สรางขึ้นจะพิจารณาเฉพาะแรงคูลอมบที่

เกิดขึ้นภายในอะตอมโดยไมพิจารณาผลจากการส่ันหรือโฟ

นอน ผลที่ไดจากการคํานวณพบวาทั้งสวนของคาความถี่ราบี 

และความนาจะเปนในการพบอิเล็กตรอนในสถานะกระตุนมี

แนวโนมเดียวกันกับงานวิจัยที่ ใช เทคนิคการตรวจ วัด

สเปคตรัมในชองทางออกที่ 2 แตคาความคลาดเคล่ือนของ

ความนาจะเปนในแตละชวงเวลายังมีคามากอันเน่ืองมาจาก

การประมาณคาในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร  

ผลการ วิ จัยยั งชี้ ใ ห เห็ นถึ งก ารประยุ กต ใ ช ง า นค ล่ื น

แมเหล็กไฟฟาที่ปลดปลอยจากกระบวนการสังเคราะหแสงที่

เราสามารถนํามาสรางคล่ืนสัญญาณที่ใชงานในเน้ือเยื่อของ

ส่ิงมีชีวิต ดวยเหตุที่มีความถี่อยูในชวงเทราเฮิรตซ หรือการ

สงสัญญาณชีวิตส่ิงมีชีวิตแบบไรสายและระบบเซนเซอรแบบ

ตางๆ  ไดอีกดวย 
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บทคัดยอ  
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาความตองการและความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค ผูจําหนาย และผูผลิต ที่มีตอ

รูปแบบผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผใหสอดคลองกับศักยภาพ

ของกลุมผูผลิต ซ่ึงตรงกับความตองการของตลาดเปาหมายของกลุมผูผลิต ที่เปนเอกลักษณและสอดคลองกับการใชงานตาม

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน เปนการขยายตลาด เพิ่มทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ

จักสานไมไผ ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใหไดมากขึ้นไมนอยกวา 25% จากการศึกษาความตองการของ

ทองตลาด  พบวา ผูจําหนายและผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 3 ประเภท คือ 1. ประเภทภาชนะใส

ของ 2. ประเภทของตกแตงบาน 3. ประเภทเฟอรนิเจอร เม่ือทราบความตองการของผูจําหนายและผูบริโภคแลว จึงทําการ

ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผแลวนําไปสอบถามความคิดเห็นดานรูปแบบของผูบริโภค ผูจําหนาย และกลุม

ผูผลิต  จากน้ันจึงนําแบบที่ไดจากการคัดเลือก  มาทําการเขียนแบบการผลิต ทดลองทําตนแบบ และนําความรูไปถายทอด

ใหกับกลุมผูผลิตตําบลนานกกก เม่ือไดตนแบบที่เหมาะสมจึงนําไปเก็บขอมูลสอบถามความพึงพอใจจากกลุมผูบริโภคและผู

จําหนายในดาน รูปแบบของผลิตภัณฑ, สีสันของผลิตภัณฑ, ความสะดวกสบายในการใชงาน, ขนาด/รูปราง/รูปทรง, 

ประโยชนใชสอย, วัสดุที่ใช , ความปลอดภัยในการใชงาน, และการเคล่ือนยายขนสง จากขอมูลที่ไดเม่ือสรุปผลการวิเคราะห

ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับที่ ดีมาก ( =4.38)  ซ่ึงในการออกแบบและ

พัฒนารูปแบบครั้งน้ีสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจักสานไมไผ ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จากทั้งใน

ประเทศและตางประเทศมากขึ้น 75%   
 

คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ, เครื่องจักสานไมไผ, ตําบลนานกกก 
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Abstract  

This research purpose is to 1) find the needs and the satisfaction of consumers, suppliers and 

manufacturers toward the designed products and 2) develop woven bamboo products which compatible 

with the potential of the manufacturers. The developed products must meet the needs of the marketing 

target. The products were developed with a sustainable idea in mind, thus, the products contain its 

uniqueness and functionality. Consequently, the developed products help the market to be expanded and 

create more options for customers. The value of the woven bamboo products from NaNokKok district, 

LapLae district, Uttaradit province are also increased by at least 25 percent. The study of the market needs 

shows that the suppliers and the consumers demand 3 types of woven bamboo products, which is 

container products, home decorating products, and furniture. After the demands were investigated, the 

design of woven bamboo products was created and then evaluated by consumers, suppliers, and 

manufacturers to find their satisfaction. Some of the design products were selected to be used for 

production planning. The prototype of the selected design was produced, and the knowledge of the 

production was then transferred to the manufacturers of NaNokKok district. A questionnaire to find the 

satisfaction of the prototype was created, and then evaluated by consumers and suppliers in the aspects 

of product characteristic, color, ease of use, size, shape, functionality, material, safety, and mobility.  The 

result shows a very good overall satisfaction ( =4. 38) . Furthermore, this design and development also 

help the woven bamboo products from NaNokKok district, LapLae district, Uttaradit province to increase its 

product value domestically and internationally by 75 percent. 

 

Keywords : Product Design, Woven Bamboo Products, NaNokKok District. 
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1. บทนํา 

ตําบลนานกกกอยูในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

เปนพื้นที่ปลูกผลไมที่สําคัญของอําเภอลับแลและจังหวัด

อุตรดิตถ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ การทํา

นา ทําสวน ทําไร เปนตน นับตั้งแตเกิดเหตุการณอุทกภัยนํ้า

ทวมโคลนถลมจังหวัดอุตรดิตถ ในป พ .ศ . 2549 สงผล

เสียหายอยางหนักใหกับพื้นที่จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ จึงทํา

ใหประชาชนไมมีรายไดหลักไวเล้ียงชีพ  มีหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเขาไปชวยเหลือในดานการสงเสริมอาชีพ

เพื่อเสริมรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่และไดจัดตั้งกลุม

ตางๆขึ้น เชน กลุมอาชีพผลิตปุยชีวภาพ กลุมอาชีพจักสาน

ไมไผ เปนตน แตการดําเนินการยังประสบปญหาที่เปนผลให

การทํางานของกลุมอาชีพไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาโจทย

วิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ พบวาปญหาตัวแทน

ชาวบานในพื้นที่ที่เปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผ ตําบลนานกกก คือ กลุมไดดําเนินการผลิตเครื่องจักสาน

ไมไผประเภทเขงขนาดใหญสําหรับใสผลไมและพืชผลทาง

เกษตรแตเพียงอยางเดียว ทําใหกลุมขาดความหลากหลาย

ในรูปแบบผลิตภัณฑจึงทําใหผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่

กลุมผลิตขึ้นมาไมไดมาตรฐานและไมเปนไปตามความ

ตองการของตลาดเทาที่ควร  ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ จะตองพัฒนาตั้งแต วัตถุดิบ 

คุณภาพ รูปแบบ เทคนิค กรรมวิธีการผลิต การรวมกลุม 

การประชาสัมพันธ และสนับสนุนอยางจริงจัง ซ่ึงไดมีการจัด

กิจกรรมและพัฒนารูปแบบของเครื่องจักสานไมไผ ไดแก 

พัฒนารูปแบบ โครงสรางตนแบบของผลิตภัณฑที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาด รูปแบบที่แปลกใหมสะดุดตา

ลูกคา (OTOP) ดวย และสินคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

สวนสินคาประเภทเครื่องจักสานไมไผ ปจจุบันยังมีรูปแบบที่

ออกแบบออกมาเพื่อใชกับงาน ยังไมมีการพัฒนาเครื่องจัก

สานไมไผ ในการนํามาออกแบบ ดัดแปลง รูปราง รูปทรง ให

ทันสมัยเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค 

จากขอจํากัดที่กลาวไวขางตน การพัฒนาเครื่องจัก

สานไมไผจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหเกิดแนวคิดในการ

ออกแบบและพัฒนารูปแบบและสงผลใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่ม

มากขึ้น สินคามีความหลากหลายมีการพัฒนาตรงตามความ

ตองการของผูบริโภค จากการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคใน

ปจจุบัน จะคํานึงถึงส่ิงตางๆ ในการเลือกชื้อสินคาของเรา  

ผู วิจัยจึงมีความคิดในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ โดยนําวัสดุตางชนิดกับไมไผมา

ออกแบบพัฒนารวมกันเพื่อแกปญหาขางตนที่กลาวมา และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ชอบงานผลิตภัณฑ

หัตถกรรมจักสาน อีกทั้งยังสงผลตอกลุมผูผลิตในดานการ

เพิ่มรายได ทําใหผู จําหนายมีตัวเลือกสินคาหัตถกรรม

ทองถิ่นในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นขยายผลสูวงกวางระดับ

ชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด มีรูปแบบผลิตภัณฑที่แตกตาง 

แตคงคุณคาเอกลักษณของงานหัตถกรรมจักสานไมไผเพราะ

ถาหากปญหาทั้งหมดไมไดรับการแกไขผลิตภัณฑเครื่องจัก

สานไมไผตําบลนานกกกอาจแขงขันกับผลิตภัณฑหัตถกรรม

อุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักสานเดียวกันคอนขางยากใน

เม่ือไมมีจุดขายและการตลาดไมเขาไปเก่ียวของ ก็ไมมีการ

ผลิต อันจะนําไปสูการไรซ่ึงอาชีพจักสานไมไผและรายได

ของชุมชนในที่สุด ดังน้ันการนําวัสดุ อ่ืน หรือการคิดคน

ออกแบบประยุกตรวมกับวัสดุตางชนิดกันพัฒนาควบคูไปกับ

เรียนรูรูปแบบการใชงานที่เหมาะสม จะทําใหเกิดมูลคาและ

ความงาม มีผลตอสงเสริมการขาย รวมไปถึงการสงเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้น อันจะนําไปสูกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นอยางเหมาะสม 

 

2.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบเพื่อการประยุกต

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผใหเกิดเปน

ผลิตภัณฑใหมดําเนินการตามแนวคิด 
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2.1  การออกแบบผลิตภัณฑ ไดใชหลักการของอุดมศักดิ์ 

สาริบุตร (2550 :18-19) กลาวไว 12 ขอ แตผูวิจัยไดนํามา

เปนกรอบแนวคิด 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

      2.1.1 หนาที่ใชสอย (FUNCTION) มีประโยชนและ

สามารถบงบอกถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช         

     2.1.2 ความปลอดภัย (SAFETY) ทนทาน แข็งแรง ตอ

การใชงาน          

     2.1 . 3  ค วามสวย ง าม  ( BEAUTYFIL) บ ง บอกถึ ง

เรื่องราว/ตํานาน/เอกลักษณและภูมิปญญาผาทอมือของ

บรรพบุรุษในชุมชนแหลงผลิต   

      2.1.4 วัสดุ (MATERIALS)  ปลอดภัยไมเปนอันตราย

ตออวัยวะของผูใช ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ราคาไม

สูง หาไดงายในทองที่หรือในประเทศ 

      2.1.5  การผลิต (PRODUCTION)  งาย เร็ว ประหยัด 

2.2  ในดานการออกแบบเฟอรนิเจอร ไดใชหลักการ

ออกแบบเฟอรนิเจอร ใหทันสมัยของ วรรณี สหสมโชค 

(2549 : 15-16) ที่ไดกลาวไว 16 ขอ แตผูวิจัยไดนํามาเปน

กรอบแนวคิดในการจัดทําโครงการ 7 ขอ ดังน้ี 

      2.2.1 สามารถใช ได จริ งๆ ตรงความจําเปน ใน

ชีวิตประจําวันของปจจุบัน 

     2.2.2  เกิดประโยชนในดานความกาวหนาทางศิลปะ

และประโยชนใชสอยไปพรอมๆ กัน 

      2.2.3  มีการใชวัสดุใหม หรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม 

มีการพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เคยเห็นอยูตามปกติ สามารถใช

วัสดุที่เหมาะสม 

      2.2.4  มีความแข็งแรงทนทานโดยเลือกใชโครงสราง

ใหเหมาะสมคํานึงถึงความปลอดภัยขณะใชงาน 

      2.2.5 มีความสะดวกสบายในการใชงาน คํานึงถึง

สัดสวนที่เหมาะสมกับการใชงานขนาด และขีดจํากัดของ

ผูใช 

      2.2.6  ตองออกแบบใหผลิตภัณฑมีรูปราง ขนาด สีสัน

สวยงามนาใช  

      2.2.7 มีราคาพอสมควร นักออกแบบที่ดีตองรู จัก

กําหนดการใช วัสดุใหถูกตอง รวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่

เหมาะสม ผลิตไดงาย สะดวก ทั้งยังรวมไปถึงราคาของงาน

น้ันใหมีราคาเหมาะสมกับวัสดุ และสมควรตามความ

ตองการของมนุษย 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดคนควา

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 

3.1  แหลงที่มาของขอมูล โดยกําหนดแหลงที่มาของขอมูล

ในการทําโครงการเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

รูปแบบเครื่องจักสานไมไผ 

 3.1.1  แหลงขอมูลดานเอกสาร คนควาเอกสารตํารา

จากหนวยงาน วิทยาลัย  และเอกสารขอมูลจากหนังสือที่

เก่ียวของ 

   -  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  -   ห องส มุด  คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  3.1.2  แหลงขอมูลดานการสํารวจ   

  -  สํารวจจากกลุมผูบริโภค ที่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ

สินคาหัตถกรรม เฟอรนิเจอร และของตกแตงบานในจังหวัด

อุตรดิตถ จากการใชแบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 3.1.3  แหลงขอมูลจากการลงพื้นที่ตําบลนานกกก 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาลักษณะของไมไผในพื้นที่และดู

ผลิตภัณฑของตําบลนานกกกเพื่อที่จะนําไปศึกษาความ

แตกตางของผลิตภัณฑแตละชนิด 
 

 
 

รูปที่ 1 ศึกษาปญหาโดยอาจารยนักศึกษาและกลุมผูผลิต

รวมกันศึกษาปญหาผลิตภัณฑ 
 

  3.1.4  แหลงขอมูลจากแบบสอบถาม  เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่อง
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จักสานไมไผ โดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่นิยมซ้ือ

ผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรม เฟอรนิเจอร ของตกแตงบานใน

จังหวัดอุตรดิตถ จากผูเขาใชบริการรานจําหนายสินคา

หัตถกรรมเฟอรนิเจอร รานก๊ิฟช็อปและของตกแตงบาน ใน

จังหวัดอุตรดิตถ 

3.2   เคร่ืองมือที่ใชในการทําโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผจังหวัดอุตรดิตถ มีดังน้ี 

  3.2.1  แบบสอบถามความตองการ เพื่อหาผลิตภัณฑ

ที่มีความเหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผ โดยทําการสอบถามผูบริโภคที่นิยมซ้ือผลิตภัณฑสินคา

หัตถกรรม เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน ในจังหวัด

อุตรดิตถ  
 

 
 

รูปที่ 2 การสอบถามความตองการโดยใชแบบสอบถาม 

รานเพ็นเพส 
 

  3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบของ

ผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใช เพื่อหา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 
 

 
 

รูปที่ 3 การหาความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามที่รานทอง

ไพจิตรเฟอรนิเจอร 
 

 3.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑที่มี

ความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใชเพื่อหาความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น  
 

 
 

รูปที่ 4 หาความพึงพอใจจากจุดจําหนายของฝาก 
 

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3.1  ศึกษาความตองการของผูบริโภคโดยรวมจาก

กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมแบบมีเงื่อนไข  คือ ผูบริโภค

ที่มาเลือกซ้ือสินคาตามรานก๊ิฟช็อป รานเฟอรนิเจอร และ

ของตกแตงบานในจังหวัดอุตรดิตถ 

  3.3.2 วิเคราะหความตองการของกลุมผูบริโภคแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตการใหทราบ แลวทําการสรุปหัวขอ

สินคาแปรรูปที่จะทําการออกแบบ 

  3.3.3  ศึกษาทางดานโครงสราง ประโยชนใชสอยและ

การผลิตชิ้นงานประกอบในผลิตภัณฑตางๆของกลุมผูผลิต

และกลุมผูบริโภค และทําการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับการ

ทํางานวิจัย 

  3 .3 .4 สรุปขอมูลแลวทําการออกแบบ เพื่อเปน

ตัวกําหนดรูปแบบและ Function การใชงาน 

  3.3.5 นําแบบรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการสรุป

แบบใหแกกลุมผูผลิต 

  3.3.6 วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูบริโภคแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตการใหทราบ แลวทําการสรุปหัวขอ

สินคาแปรรูปที่จะทําการออกแบบ   

  3.3.7 นําแบบที่ทําการสรุปมาทําการเขียนแบบเพื่อ

การผลิต แลวทดลองทําการผลิตตามแบบ โดยเพิ่มวัสดุรวม
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ตกแตงตนแบบที่ทําการผลิตดวย ดูปญหาที่เกิดในการผลิต 

พรอมทั้งปรับแกไขแบบเพื่อลดปญหา 
 

 
 

รูปที่ 5 การลงพื้นที่ตัดไมไผที่ตําบลนานกกกมาทําเปนแบบ

ทดลองเครื่องจักสานไมไผ 
 

  3.3.8 เม่ือไดตนแบบแลวจึงนําไปทดสอบหาความพึง

พอใจจากกลุมผูบริโภคตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหสรุปผล

ที่ได พรอมทั้งแนวทางเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3.3.9 ลงพื้นที่เพื่อนําตนแบบที่ทดลองทําไปเปนแบบ

แกกลุมผูผลิตและติดตามผล  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 

 
 

รูปที่ 7 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 3.3.10 นําเสนอผลงานการทําวิจัยทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 8 การลงพื้นที่นําเสนองานคืนสูชุมชนตําบลนานกกก 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล  

  3.4.1 นําขอมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของมาวิเคราะห นําผลที่ไดจากขอมูลการสํารวจมาแปร

ผล 

  3.4.2 สํารวจความตองการของผลิตภัณฑที่มีความ

เหมาะสมกับการนําไมไผมาใชตอกลุมผูบริโภค พรอมทั้ง

ตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ

มาแปรผล เพื่อสรุปขอมูล โดยการคํานวณหาคารอยละ 

  3.4.3  สํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบ

ของผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใช พรอม

ทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแตละ

ฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอมูล โดยการหาคารอยละ 

  3.4.4  ทําการสํารวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑที่ทํา

การออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่องจักสานไมไผขึ้น  

พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบ ถาม

แตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอ มูลต าง ๆ โดยการ

คํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ียใชเกณฑดังน้ี   

     4.50-5.00   หมายถึง   มากที่สุด   

      3.50-4.49   หมายถึง   มาก 

      2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 

      1.50-2.49   หมายถึง   นอย 

       1.00-1.49   หมายถึง   นอยที่สุด 

  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ค วามชั ด เ จน แ ละ เ ข า ใ จ ง า ย  ต อ

กระบวนการ การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

เครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยไดออกแบบภาพขั้นตอนการวิจัยไว

ดังน้ี  
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รูปที่ 9  แสดงขั้นตอนการทําโครงการ 
 

4. ผลการวิจัย 

      โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอย

ละ 50 และเพศชายรอยละ 50 มีอายุอยูในชวง31 – 50 ป

รอยละ 45  สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 55  ซ่ึง

จากผลการศึกษาพบวา 

4.1 ศึกษาความตองการของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผที่ใชเปนภาชนะใสของ พบวา 

  4.1.1 ผลิตภัณฑที่ใชเปนภาชนะใสของ  ประเภทกลอง

มีความตองการสําหรับผูบริโภครอยละ 50 รองลงมาเปน

ผลิตภัณฑตะกราใสของ,กระจาด  รอยละ 25 ตอมาเปน

ผลิตภัณฑประเภทขันโตกรอยละ 20 และความตองการ

ต่ําสุดคือกระติ๊บขาว รอยละ 5 ตามลําดับ 

  4.1.2 ผลิตภัณฑของตกแตงบาน ผลิตภัณฑที่มีความ

ตองการกับผูบริโภคมากที่สุดคือ โคมไฟ รอยละ 55 อันดับที่

สองคือ กรอบรูป รอยละ 30 อับดับที่สามคือ แจกัน รอยละ 

10 อันดับสุดทายคือ โมบาย รอยละ 5  

  4.1.3 ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร มีความตองการของ

ผูบริโภคสวนใหญจะเปนตูใสของ รอยละ 50 รองลงมาเปน

โตะเกาอ้ี รอยละ 30 ที่สามคือ ชั้นวางของรอยละ 15 และ

สุดทายคือโซฟา รอยละ 5 

  4.1.4 หาความตองการของ ลักษณะการ ใชงาน 

ผูบริโภคสวนใหญตองการของตกแตงบานรอยละ 50 

รองลงมาเปนใสของ รองละ 25 สองอันดับน้ีเปนความ

ตองการสวนใหญที่ตองการใหผลิตภัณฑมีการใชงานที่ตรง

กับความตองการของผูบริโภคโดยรวม 

4.2 ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผที่ทําการออกแบบ พบวา 

  4.2.1 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ใชเปน

ภาชนะใสของ จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรอยละของกลุม

ผูบริโภค ใหผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 

มากในรูปแบบผลิตภัณฑภาชนะใสของประเภทกลอง รอย

ละ 55 

  4.2.2 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่เปนของ

ตกแตงบาน จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภค

รอยละ 50  มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก 

  4.2.3 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ เปน

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรอยละ

ของกลุมผูบริโภค รอยละ 60 มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากในผลิตภัณฑตูใสของ 

  4.2.4 สีของผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ จากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียรอยละของกลุมผูบริโภครอยละ 65 ชอบ

ใชสีธรรมชาติของไม 

4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผ พบวา 

  4.3.1 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ใชเปน

ภาชนะใสของ ประเภทกลอง  

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 3.7 

ศึกษาปญหาและความตองการ

ของกลุมผลิตภัณฑไมไผในพื้นท่ี 

ศึกษาหาขอมูลท่ีเกี่ยวของจากแหลง

ตางๆ พรอมท้ังศกึษาความตองการจาก

กลุมผูจําหนายและผูบริโภค 

สรุปผลการวิจัยและ

นําเสนอผลงาน 

สรุปขอมูลแลวทําการประยุกต

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

นําเสนอแบบราง และประเมินการออกแบบ

ตอกลุมผูผลิต 

สรุปแบบรางและนําไปสอบถามความ

คิดเห็นตอผูจําหนายและผูบริโภค 
เขียนแบบ

และผลิต

นําตนแบบที่ไดไปสอบถาม

ความพึงพอใจของกลุมผูขาย

ลงพื้นท่ีเพื่อนําตนแบบท่ีทดลองทําไปเปน

ตัวอยางแกกลุมผูผลิตและติดตามผล 

ปรับปรุง

พบปญหา 
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   2. สีสันของผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.168. 

การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

  4.3.2 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่เปนของ

ตกแตงบาน ประเภทโคมไฟ 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   2. สีสันของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจาก

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

  4.3.3 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ เปน

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร ประเภทตู 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบรโิภคเทากับ  2.22 

   2. สีสันของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจาก

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 2.22 
 

 
รูปที่ 10 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 
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รูปที่ 12 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

 
รูปที่ 13 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1. ผลการสอบถามความพึงพอใจ 

       จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดย ผูบริโภคที่มี

ตอผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ที่กลุมผูวิจัยออกแบบ ไดแก 

กลองใสของ โคมไฟ และตูใสของโดยแบงแยกเปนดานตางๆ  

8 ดาน มีดังน้ี 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม โดยมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก  

   2. สีสันของผลิตภัณฑเหมาะสมความพึงพอใจในระดับ

มาก  

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก  

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความเหมาะสม โดยมีความ

พึงพอใจอยูในระดับ มาก  

   5. ประโยชนใชสอยมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจ

อยูในระดับ มาก  

   6. วัสดุที่ใชมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก  

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความเหมาะสม มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความเหมาะสม มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก  

5.2  อภิปรายผลการวิจัย  

 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑมี

ความเหมาะสม มีรูปแบบที่แปลกใหมเปนการผสมผสาน 

ระหวางความสวยงามและปะโยชนใชสอยไดอยางลงตัว 

ผลิตภัณฑแตละชิ้นดูกลมกลืนเขากับวัสดุรวม 

   2. สี สันของผลิตภัณฑ  ใช สีธรรมชาติของไม  ให

ความรูสึกสบายตา ผอนคลายเวลาใชงาน และเขากับหองได

หลายแบบ  

   3. ความสะดวกสบาย ออกแบบและกําหนดขนาด 

สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวนแคบของผลิตภัณฑตางๆ ได

อยางพอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยที่ใช ก็จะ

เกิดความสะดวกสบายในการใชการไมเม่ือยหรือเกิดการลา

ในขณะที่ใชไปนานๆ ผลิตภัณฑทีจํ่าเปนอยางยิ่ง 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีลักษณะของรูปแบบที่ดี นา

เปนตัวเลือกของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

   5 .  ประ โยชน ใช สอย  มีประ โยชนการ ใช สอยที่

หลากหลาย เปนการรวมผลิตภัณฑที่สามารถใชงานรวมกับ

วัสดุอ่ืนได และมีการใชงานที่สะดวกสบาย 

   6. วัสดุที่ใช กรรมวิธีการเลือกใชวัสดุและวิธีผลิตได

หลายแบบใชวัสดุที่นํากลับหมุนเวียนมาใชใหมได 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน ตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการใชงานใหผูบริโภคมีความปลอดภัยมากที่สุด 

เพื่อที่จะไมเกิดอันตราย 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง การขนสงทางบกทางนํ้า

หรือทางอากาศตองทําการบรร จุหีบห อ ถึ งจะทํา ให
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ผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด เพื่อทําใหหีบหอมีขนาด

เล็กสุดสามารถบรรจุไดในลังที่เปนขนาดมาตรฐาน เพื่อการ

ประหยัดคาขนสง 

5.3  ขอเสนอแนะ 

  5.3.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑเดิม

ของเครื่องจักสานไมไผ ที่มีซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาและ

ความเขาใจในผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 

  5.3.2 ควรมีการศึกษากรรมวิธีในการผลิตและวัสดุ

อ่ืนๆ ที่นํามาใชรวมกัน  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาในโครงการน้ีสามารถดําเนินมาไดดวยดี

เน่ืองมาจากไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม โครงการ

โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2551 
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บทคัดยอ  
บทความน้ีนําเสนอผลการทดลองของพฤติกรรมการถายเทความรอนและความเสียดทานภายในเครื่องอุนอากาศพลัง

แสงอาทิตยดวยการติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอนภายใตสภาวะการใหฟลักซความรอนคงที ่ อัตรา

การไหลแสดงในเทอมของเลขเรยโนลดในชวง 5400 ถึง 23,500 ซ่ึงขึ้นอยูกับเสนผานศูนยกลางไฮดรอลิคของทอ ครีบเอียง

แบบแยกตัวทํามุมปะทะ ( ) 45o มีสัดสวนความสูงปกตอความสูงทอ (b/H) เทากับ 0.3 และมีสัดสวนระยะพิตชตามแนว

การไหลตอความสูงทอ (P/H) 5 คา คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 โดยทําการติดตั้งที่ผิวดานบนของสวนทดสอบซ่ึงจําลอง

เปนแผนดูดซับความรอน (absorber plate) เพื่อสรางการไหลหมุนควงตามแนวกระแสการไหล ผลการทดลองพบวา การ

ติดตั้งครีบเอียงแบบแยกตัวทํามุม 45o ใหคาการถายเทความรอนและความเสียดทานมากกวาทอผิวเรียบที่ไมมีครีบ การติดตั้ง

ครีบที่มีคาสัดสวนระยะพิตช (P/H) ส้ันหรือถี่ใหคาเลขนัสเซิลท (Nu) และตัวประกอบเสียดทาน (f) สูงกวาการติดตั้งครีบที่มีคา

สัดสวนระยะพิตชมากหรือหาง คาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดมีคาเทากับ 1.43 

 

คําสําคัญ: เครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตย, ครีบวางเอียงแบบแยกตัว, แผนดูดซับความรอน, การไหลหมุนควง, สมรรถนะเชิง

ความรอน 
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Abstract  

 In the present work experimental investigation on the heat transfer and friction loss characteristics 

of a solar air heater duct roughened with inclined discrete ribs placed on absorber plate having a uniform 

wall heat flux is carried out. Reynolds number in the present study is taken in the range 5400–23,500 based 

on the hydraulic diameter of the rectangular duct. The inclined discrete rib with its angle of attack ( ) of 

45o, relative rib height (b/H) of 0.3 and five relative axial pitch ratios (P/H) of 1. 0 , 1.5, 2. 0 , 2.5 and 3. 0  are 

introduced and placed only on the upper wall (absorber plate) of the test duct to generate longitudinal 

vortex flows. The experimental results show a significant effect of the presence of the inclined discrete rib 

on the heat transfer and friction loss over the smooth duct with no rib. The smaller (or short) relative rib 

pitch (P/H) of the 45o inclined discrete rib leads to higher Nusselt number (Nu) and friction factor (f) than 

the larger one. The thermal performance obtained for the configuration was 1.43. 

 

Keywords : Solar air heater, Inclined discrete rib, Absorber plate, Vortex generator, Thermal performance 
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1. บทนํา 

 พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาดและมีอยูอยาง

ไมจํากัดทั่วโลก เครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยเปน

อุปกรณชนิดหน่ึงที่มีการนําเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใช

ประโยชน การพัฒนาเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถทําไดโดยการเพิ่มคาการ

ถายเทความรอนระหวางแผนดูดซับความรอนและอากาศที่

ไหลผานภายในเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึง

โดยทั่ วไปคาสัมประสิท ธ์ิการถายเทความรอน (heat 

transfer coefficient) ระหวางอากาศกับแผนดูดซับความ

รอนแบบดั้งเดิม (แผนเรียบ) จะมีคาต่ํา ดังน้ันจึงมีนักวิจัย

จํานวนมากมุงเนนในการพัฒนาแผนดูดซับความรอนเพื่อ

เพิ่มอัตราการถายเทความรอนใหแกเครื่องอุนอากาศ

พลังงานแสงอาทิตย เทคนิค passive [1] เปนหน่ึงในเทคนิค

ที่นิยมนํามาใชในการเพิ่มคาการถายเทความรอนให กับ

อุปกรณทางดานความรอนรวมถึงเครื่องอุนอากาศพลังงาน

แสงอาทิตย เน่ืองจากมีตนทุนในการผลิตต่ํา ใชงานงายและ

สามารถสรางขึ้นไดดวยตัวเอง เชน การติดตั้ง ฟน [2,3] และ 

ครีบ [4,5]  

 Promvonge and Thianpong [6] ทําการศึกษาเชิ ง

ทดลองเพื่อเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบ

ทอส่ีเหล่ียมผืนผาดวยการติดตั้งครีบรูปทรงตางๆ โดยมีการ

จายความรอนที่ผิวดานบนของสวนทดสอบ (จําลองเปนแผน

ดูดซับความรอน) แบบฟลักซความรอนที่ผิวคงที่ ผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวา การติดตั้งครีบบนแผนดูดซับความ

รอนใหคาการถายเทความรอนและความเสียดทานสูงกวาทอ

ผิวเรียบ ซ่ึงคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดพบที่การติดตั้ง

ครีบแบบสามเหล่ียมและจัดวางแบบแนวเยื้องกัน โดยมีคา 

1 .12  Eiamsa-ard and Promvonge [7] ทํ าการศึ กษา

พฤติกรรมการถายเทความรอนและความเสียดทานภายใน

ทอแลกเปล่ียนความรอนแบบชองขนานดวยการติดตั้งครีบ

ผสมรองแบบตางๆ (ครีบส่ีเหล่ียมผสมรองสามเหล่ียม ครีบ

สามเหล่ียมผสมรองส่ีเหล่ียม และครีบสามเหล่ียมผสมรอง

สามเหล่ียม) ผลการทดลองพบวา การติดตั้งครีบส่ีเหล่ียม

ผสมรองสามเหล่ียมใหคาการถายเทความรอนสูงสุด อยางไร

ก็ตามคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดกลับพบที่การติดตั้ง

ครีบสามเหล่ียมผสมรองส่ีเหล่ียม โดยมีคาเทากับ 1.08 

Thianpong et al. [8] ศึกษาเชิงทดลองของการไหลแบบ

ปนปวนและพฤติกรรมทางความรอนภายในทอเครื่อง

แลกเปล่ียนความรอนส่ีเหล่ียมผืนผาดวยการติดตั้ งครีบ

รูปทรงสามเหล่ียมหนาจ่ัวที่ผิวดานบนและดานลางของสวน

ทดสอบ โดยจัดวางครีบ 2 แบบ คือ แนวครีบตรงกัน และ

แนวครีบเยื้องกัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การติดตั้ง

ครีบสามเหล่ียมแบบแนวครีบตรงกันใหคาการถายเทความ

รอนและความเสียดทานสูงกวาการจัดวางครีบแบบแนวเยื้อง 

อยางไรก็ตาม คาสมรรถนะเชิงความรอนสูงสุดกลับพบที่การ

จัดวางครีบสามเหล่ียมแบบแนวเยื้อง โดยมีคาเทากับ 1.35 

เน่ืองจากมีคาความเสียดทานต่ํากวาการจัดวางครีบแบบ

แนวตรงกัน Skullong et al. [9] ศึกษาผลกระทบของความ

หนาครีบที่มีตอสมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศ

พลังแสงอาทิตย โดยใชครีบจัตุรัสและครีบบางติดตั้งบนแผน

ดูดซับความรอน ผลการทดลองพบวา การติดตั้งครีบบางบน

แผนดูดซับความรอนใหคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงกวา

การติดตั้งครีบจัตุรัส โดยมีคาสูงสุดเทากับ 1.53 Skullong  

[10] ศึกษาอิทธิพลของครีบวางเอียงแบบตอเน่ืองที่มีตอคา

การถายเทความรอน ความเสียดทาน และสมรรถนะเชิง

ความรอนภายในทออุนอากาศพลังแสงอาทิตย จากการ

ทดลองพบวา การติดตั้งครีบวางเอียงที่มีมุมปะทะ 60o ให

คาการถายเทความรอนและความเสียดทานสูงกวาครีบวาง

เอียงที่มีมุมปะทะ 45o อยางไรก็ตาม คาสมรรถนะเชิงความ

รอนสูงสุดกลับพบที่กรณีติดตั้งครีบวางเอียงมุมปะทะ 45o 

โดยมีคาสูงสุดเทากับ 1.4 

 จากงานวิจัยในอีตที่ผานมาเห็นไดวา การติดตั้งครีบบน

ผิวรอนหรือแผนดูดซับความรอนสามารถชวยเพิ่มคาการ

ถายเทความรอนรวมทั้งคาสมรรถนะเชิงความรอนใหแก

เครื่องแลกเปล่ียนความรอนและเครื่องอุนอากาศพลัง

แสงอาทิตยไดเปนอยางดี แตงานวิจัยที่ผานมาดังกลาว

ขางตนสวนใหญจะจัดวางครีบแบบแนวขวางการไหล 

(transverse rib) และเปนครีบแบบตอเน่ือง (continuous) 

ซ่ึงสงผลใหมีคาความเสียดทานสูง ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาการถายเทความรอน ความเสีย

ทาน และสมรรถนะเชิงความรอนภายในเครื่องอุนอากาศ

พลังแสงอาทิตย โดยทําการติดตั้งครีบแบบวางเอียงทํามุม 

45o แบบแยกตัวเพื่อลดความเสียดทานของการไหลในทอ 
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2. ทฤษฎีและการคํานวณ 

วัตถุประสงคของการทดลองน้ีคือ เพื่อหาคาการถายเท

ความรอนซ่ึงแสดงในเทอมของเลขนัสเ ซิลท (Nusselt 

number, Nu) ความเสียดทานซ่ึงแสดงในเทอมของคาตัว

ประกอบความเสียดทาน (friction factor, f)  และสมรรถนะ

เชิ งความร อน  (Thermal enhancement factor, TEF) 

ภายในทออุนอากาศพลังแสงอาทิตยที่มีอากาศเปนของไหล

ทดสอบ โดยสามารถแสดงไดดังน้ี  

สมดุลความรอนระหวางความรอนที่อากาศไดรับ ( airQ ) 

และการพาความรอน ( convQ ) สามารถแสดงไดดังน้ี 
 

                          convair QQ   (1) 
 

คาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนเฉล่ีย ( h ) หาคาไดจาก 
 

                    
)~(

)(

bs

iop

TTA
TTCm

h






 (2) 

เม่ือ 2/)( iob TTT   และ 10/~
ss  TT  

โดยที่ 

A  คือ พื้นที่การถายเทความรอน )m( 2  

pC  คือ คาความจุความรอนจําเพาะอากาศ  

      )CkJ/kg( o  

iT  คือ อุณหภูมิที่ทางเขา )C(o  

oT  คือ อุณหภูมิที่ทางออก )C(o  

s
~T  คือ อุณหภูมิผิวเฉล่ียของแผนดูดซับความรอน 

      )C(o  

m  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ )kg/s(  
 

 ดังน้ันเลขนัสเซิลทเฉล่ีย ( Nu ) สามารถหาไดจาก 
 

                         khD /Nu h                      (3) 
 

โดยที่ ( hD ) คือ เสนผานศูนยกลางไฮดรอลิค ซ่ึงหาได

จาก )/(2h WHHWD   

การไหลของอากาศแสดงในเทอมของเลขเรยโนลด ซ่ึง

ขึ้นอยูกับเสนผานศูนยกลางไฮดรอลิค ( hD ) และสามารถ

เขียนไดเปน 

                            /Re hUD                      (4) 

โดยที่ U และ  คือ คาความเร็วเฉล่ียและคาความหนืด

เชิงจลนของอากาศตามลําดับ  

คาตัวประกอบเสียดทาน ( f ) สามารถหาคาไดจาก 
 

                     2
h/

2
U
P

DL
f




          (5) 

 

สมรรถนะเชิงความรอน (Thermal enhancement 

factor, TEF) คือ อัตราสวนของสัมประสิทธ์ิการพาความ

รอนของพื้นผิวทดสอบ ( h ) กับสัมประสิทธ์ิการพาความ

รอนพื้นผิวเรียบ ( 0h ) ซ่ึงคิดที่ กําลังขับเดียวกัน (same 

pumping power, pp) จากเอกสารอางอิง [1–3, 5–12] 

โดยแสดงไดดังน้ี 
 

       
pp0

TEF
h
h

 =
pp0Nu

Nu
=

31

00Nu
Nu 

















f
f

        (6) 

 

3.   การติดต้ังอุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1  ชุดอุปกรณ 

อุปกรณชุดทดลองเครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตย

แสดงดังรูปที่ 1 โดยประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ พัดลม

แรงดันสูง (high pressure blower) แผนออริฟส (orifice 

plate) ชองปรับสภาพการไหล (calm section) มานอ

มิเตอรชนิดเอียง (inclined manometer) ถังจัดเรียงอากาศ 

(settling tank) อินเวอร เตอร  (inverter) ระบบจัดเ ก็บ

ขอมูล (data acquisition system) และเครื่องคอมพิวเตอร 

3.2  หลักการทํางาน 

พัดลมแรงดันสูงเปนแหลงจายอากาศผานแผนออริฟส

ซ่ึงเปนตัววัดอัตราการไหลของอากาศกอนเขาสวนทดสอบ

ผานมายังมานอมิเตอรชนิดเอียงที่เปนตัววัดคาผลตางของ

ความดันโดยการอานคาจากความแตกตางของระดับนํ้า 

จากน้ันจะเขามายังถังจัดเรียงอากาศที่ทําหนาที่จัดระเบียบ

การไหลของอากาศ แลวเขาสูชองปรับสภาพการไหลที่มี

ความยาวมากพอใหอากาศปรับสภาพการไหลโดยมีลักษณะ

พัฒนาเต็ มที่  (fully developed flow) ก อนเข า สู ส วน

ทดสอบ ดานบนของสวนทดสอบจะทําการติดตั้งแผนฮีต

เตอรและใหความรอนกับแผนทดสอบ (แผนดูดซับความ

รอน) ในสภาวะฟลักซความรอนที่ผิวคงที่ (constant heat-

flux on the absorber plate) โดยมีเทอรโมคัปเปลชนิด T 
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จํานวน 10 ตัวติดตั้งบริเวณดานบนของแผนดูดซับความรอน

ซ่ึงทําหนาที่ วัดอุณหภูมิผิว รายละเอียดการติดตั้งเทอร

โมคัปเปลสามารถดูไดจากเอกสารอางอิง [11,12] เซ็นเซอร

วัดอุณหภูมิชนิด RTD จํานวน 2 ตัว ใชสําหรับวัดอุณหภูมิ

ทางเขาและทางออกสวนทดสอบ จากน้ันจะสงสัญญาณไป

ยังระบบจัดเก็บขอมูลรุน FLUKE 2680A และประมวลผล

มายังเครื่องคอมพิวเตอร สวนทดสอบไดมีการหุมฉนวนกัน

ความรอนเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนออกสูบรรยากาศ

ภายนอก 

 

 

3.3 สวนทดสอบครีบวางเอียงแบบแยกตัว 

 สวนทดสอบทออุนอากาศพลังแสงอาทิตยมีลักษณะ

รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา โดยมีความยาวรวม 2000 มิลลิเมตร 

สวนทดสอบยาว (L) 800 มิลลิเมตร กวาง (W) 200 

มิ ล ลิ เ มต ร  และ สู ง  (H) 2 0 มิ ล ลิ เ มต ร  ค รี บ รู ปท ร ง

ส่ีเหล่ียมผืนผาทํามุมปะทะ 45o สัดสวนความสูงครีบตอ

ความสูงทอ (b/H) เทากับ 0.3 และสัดสวนระยะพิตชตาม

แนวการไหลตอความสูงทอ (P/H) 5 คา คือ 1.0, 1.5, 2.0, 

2.5 และ 3.0 ถูกติดตั้งบนแผนดูดซับความรอนแบบแยกตัว

เพื่อสรางการไหลหมุนควงตามแนวกระแสการไหลดังแสดง

ในรูปที่ 2  

 

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมเครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตยแบบทอส่ีเหล่ียมผืนผา 

 

 

รูปที่ 2 การติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอน 
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4. ผลการทดลอง 

4.1 การทดสอบทอผิวเรียบ 

 เพื่อความถูกตองและแมนยํากอนการติดตั้งครีบ คา

เลขนัสเซิลท (Nu) และตัวประกอบความเสียดทาน (f) ของทอ

ผิวเรียบที่ไดจากการทดลองจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับสมการ

ที่มีในอดีตของ Dittus-Boelter สําหรับคา Nu และ Blasius 

สําหรับคา f จากเอกสารอางอิง [13] กรณีการไหลแบบปนปวน

ที่พัฒนาเต็มที่ภายในทอ  

สมการของ Dittus-Boelter 
 

                           4.08.0 PrRe023.0Nu               (7) 
 

สมการของ Blasius 
 

                              25.0Re316.0 f              (8) 
 

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางคา Nu และ f จากผล

การทดลองเปรียบเทียบกับสมการของ Dittus-Boelter และ 

Blasius (สมการที่ 7 และ 8) จากผลการทดลองเม่ือทําการ

เปรียบเทียบกับสมการพบวา มีคาความคลาดเคล่ือนเฉ ล่ีย

เทากับ 5% และ 6% สําหรับคา Nu และ f ตามลําดับ 
 

 

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง Nu และ f กับ Re กรณีทอผิว

เรียบ 

 

4.2 การกระจายอุณหภูมิผิวของแผนดูดซับความรอน 

 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิผิวแผนดูดซับความรอน (Ts) 

กับสัดสวนระยะการติดตั้งเทอรโมคัปเปลตอความสูงทอ (x/H) 

กรณี Re=9500 แสดงดังรูปที่ 4 จากผลการทดลองพบวา 

อุณหภูมิผิวแผนดูดซับความรอนมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะ x/H โดย

การติดตั้งครีบวางเอียงแยกตัวที่ P/H=1.0 มีคาอุณหภูมิผิว

ต่ําสุดเน่ืองจากมีการระบายความรอนจากแผนดูดซับความรอน

ดีกวาการติดตั้งครีบวางเอียงแยกตัวที่คา P/H อ่ืนๆ 

 

รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง Ts กับ x/H 

4.3 อิทธิพลของระยะพิตชตอการถายเทความรอน 

 รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางคา Nu กับ Re จากการ

ทดลองพบวา คา Nu มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของคา 

Re การติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอน

ที่ P/H=1.0 ใหคาการถายเทความรอนในเทอมของ Nu สูงสุด

ตามดวย P/H=1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และทอผิวเรียบตามลําดับ 

เน่ืองจากการติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวที่มีระยะพิตชถี่ 

(P/H=1.0) จะมีระดับการไหลหมุนควงตามแนวกระแสการไหล 

(longitudinal vortex generator) ที่แข็งแรงและถี่กวาการ

ติดตั้งครีบที่มีระยะพิตชหาง จึงสงผลใหสามารถขัดขวางการ

พัฒนาชั้นขอบเขตความรอน (thermal boundary layer) บน

แผนดูดซับความรอนไดดี ทําใหคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความ

รอน (heat transfer coefficient, h) สูงขึ้นตาม และเกิดการ

แลกเปล่ียนความรอนระหวางอุณหภูมิผิวแผนดูดซับความรอน

และของไหลที่ดีกวาการติดตั้งครีบที่คา P/H อ่ืนๆ 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนเลขนัสเซิลท

กรณีติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอนตอ

เลขนัสเซิลทของทอผิวเรียบ (Nu/Nu0) กับ Re จากการทดลอง
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พบวา คา Nu/Nu0 มีแนวโนมลดลงเล็กนอยเม่ือ Re มีคาเพิ่ม

สูงขึ้น โดย Nu/Nu0 มีคาอยูในชวง 4.26–4.47, 4.14–4.38, 

3.94–4.20, 3.68–3.97 และ 3.34–3.67 สําหรับกรณีติดตั้ ง

ครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอนที่ P/H=1.0, 

1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 ตามลําดับ  

 

 

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางคา Nu กับ Re 

 

รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางคา Nu/Nu0 กับ Re 

 

4.4 อิทธิพลของระยะพิตชตอความเสียดทาน 

 ความสัมพันธระหวางคาตัวประกอบความเสียดทาน (f) 

กับ Re แสดงดังรูปที่ 7 จากการทดลองพบวา คา f มีแนวโนม

ลดลงเม่ือคา Re เพิ่มสูงขึ้น การติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัว

บนแผนดูดซับความรอนที่  P/H=1.0 มีคา f สูงสุดในกรณี

ทดสอบน้ี ตามดวย P/H=1.5, 2.0, 2.5, 3.0 และทอผิวเรียบ

ตามลําดับ เน่ืองจากการติดตั้งครีบที่มีระยะพิตชถี่จะขัดขวาง

กระแสการไหลของของไหล  

 

 

รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางคา f กับ Re 

 
 

รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางคา f/f0 กับ Re 

ทําใหระดับความปนปวนภายในสวนทดสอบเพิ่มขึ้น สงผลใหคา

ความดันตกครอม (Pressure drop, P) สวนทดสอบสูงขึ้น

ตาม 
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รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนตัวประกอบ

เสียดทานกรณีติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับ

ความรอนตอตัวประกอบความเสียดทานของทอผิวเรียบ (f/f0) 

กับ Re จากผลการทดลองพบวา เม่ือคา Re เพิ่มสูงขึ้น สงผลให

คา f/f0 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตาม โดย f/f0 มีคาอยูในชวง 31.2–

39.12, 28.45–34.71, 26.54–31.46, 23.12–26.39 และ 

18.83–20.62 สําหรับกรณีติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบน

แผนดูด ซับความรอนที่  P/H=1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 

ตามลําดับ  

4.5 อิทธิพลของระยะพิตชตอสมรรถนะเชิงความรอน 

 ความสัมพันธระหวางคาสมรรถนะเชิงความรอน (TEF) ซ่ึง

คิดที่กําลังขับเดียวกันของปม/พัดลม จากสมการที่ (6) กับคา 

Re แสดงดังรูปที่ 9 จากการทดลองพบวา คา TEF มีแนวโนม

ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของคา Re โดย TEF มีคาอยูในชวง 1.26–

1.42, 1.27–1.43, 1.25–1.41, 1.23–1.39  และ  1 .22–1.38 

สําหรับกรณีติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความ

รอนที่ P/H=1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 ตามลําดับ โดย การ

ติดตั้งครีบวางเอียงแบบแยกตัวบนแผนดูดซับความรอนที่  

P/H=1.5 มีคา TEF สูงสุดเทากับ 1.43 สําหรับกรณีทดสอบน้ี 

และมีคามากกวางานวิจัยที่ผานมาจากเอกสารอางอิง [6,7,8, 

10] ดังแสดงในรูปที่ 10 

 

 

รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางคา TEF กับ Re 

 

 

รูปที่ 10 เปรียบเทียบคา TEF กับเอกสารอางอิง [6,7,8,10] 

5. สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาพฤติกรรมความรอนและความเสียดทานของ

อากาศที่ไหลผานทออุนอากาศพลังแสงอาทิตยดวยตัวสรางการ

ไหลหมุนควงตามแนวทิศทางการไหลชนิดครีบวางเอียงแบบ

แยกตัวที่สัดสวนระยะพิตชตางๆ พบวา การติดตั้งครีบบนแผน

ดูดซับความรอนใหคาการถายเทความรอนและความเสียดทาน

สูงกวาทอผิวเรียบ การติดตั้งครีบที่มีระยะพิตชถี่จะใหคาการ

ถายเทความรอนและความเสียดทานสูงกวากรณีการติดตั้งครีบ

ที่มีระยะพิตชหาง โดยมีคาสูงสุดอยูในชวง 4.26–4.47 และ 

31.2–39.12 สําหรับ Nu/Nu0 และ f/f0 ตามลําดับ ซ่ึงพบที่

กรณี P/H=1.0 ขณะที่คา TEF สูงสุดของการทดสอบพบใน

กรณีการติดตั้งครีบที่ P/H=1.5 โดยมีคาเทากับ 1.43 และมีคา

สูงกวาการติดตั้งครีบจากเอกสารอางอิง [6,7,8,10] การติดตั้ง

ครีบวางเอียงแบบแยกตัวที่  P/H=1.5 สามารถชวยพัฒนา

ประสิทธิภาพของเครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตยรวมไปถึง

ระบบแลกเปล่ียนความรอนทั่วไปไดในแงของการประหยัด

พลังงานเน่ืองจากมีคา TEF สูงสุด 
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Abstract  

  In the development of high performance compact heat exchangers, various flow tabulators used 

in the purpose of enhancing heat transfer have been studied. This article presents a new experimental 

study on thermal performance enhancement in a constant heat fluxed square duct inserted diagonally with 

a 45o discrete V-finned tape with V-tip pointing downstream (45o DFTVD). The study was conducted by 

varying the airflow rate through the tested square duct fitted with the 45o DFTVD for Reynolds number from 

4000 to 25000. Various relative fin heights and pitches were tested to investigate the effect of the 45o DFTVD 

at on heat transfer and pressure drop. Heat transfer and pressure drop were presented in terms of Nusselt 

number and friction factor respectively. Several V-finned tape characteristics were introduced such as fin-

to-duct height ratio or blockage ratio (BR=e/H=0.075, 0.1, 0.15 and 0.2), fin pitch to duct height ratio 

(PR=P/H=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0) and fin attack angle,  =45o. The results have shown that the heat transfer 

and friction factor values with the 45o DFTVD increase with increasing BR but with decreasing PR. The highest 

heat transfer and friction factor were observed at BR=0.2 and PR=0.5 whereas the highest thermal 

enhancement factor was at BR=0.1 and PR=1.5. Considering measurement uncertainties, it was also found 

that changing the V-tip direction to pointing upstream results in an insignificant increase of 3% in thermal 

enhancement factor. 

 

Keywords : discrete V-fins, heat transfer, heat exchanger, thermal enhancement, square duct 
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1.  Introduction 

 Heat exchangers are essential in many 

engineering applications. To achieve high thermal 

efficiency, many design parameters such as heat 

transfer rate, pressure penalty, structure and size 

need to be considered. Heat exchangers were 

originally introduced as a plain or smooth-

surfaced device. However, due to the quest for 

higher performance, compactness and efficiency, 

several heat transfer enhancement techniques 

have been developed. The improvement 

techniques can be classified into two categories: 

passive and active. With no external work 

requirement to enhance heat transfer, the 

passive method takes advantage of specially 

designed surface characteristics of the duct 

together with the use of a special fluid. There are 

many ways in which passive techniques are 

implemented such as surface coating, increase 

surface roughness, increase surface areas, coiled 

tubes, displaced inserts, surface tension and fluid 

additives. On the other hand, the active method 

requires an external power source to induce 

surface vibration or fluid vibration which then 

increases the heat transfer rate. Extensive 

research has previously been conducted on heat 

transfer, pressure drop and thermal performance 

characteristics of heat exchangers using 

enhancing devices such as ribs, fins, baffles and 

winglets. 

 Detailed reviews have been widely reported 

by many authors. Liu et al. [1] experimentally 

studied heat transfer characteristics in steam-

cooled rectangular channels with two opposite 

rib-roughened walls. They tested two attack 

angles ( ) of 45o and 60o and reported that the 

average Nusselt number for the channel was 

higher for 45o. Sriromreun et al. [2] investigated 

the influence of baffle turbulators on heat 

transfer augmentation in a rectangular channel. In 

the experiment, the Nusselt number, friction 

factor and thermal performance enhancement 

factor for in-phase 45o Z-baffles were found to be 

considerably higher than the out-phase 45o Z-

baffle. A numerical study of a finned flat tube 

heat exchanger with discrete double inclined ribs 

by Song et al. [3] shows that heat transfer is 

enhanced by secondary flows around the ribs and 

a series of vortices generated downstream of the 

ribs, including the main vortices, induced vortices 

and corner vortices. The Nusselt number for the 

attack angle of  =45o was larger than for =30o 

and  =60o. The friction factor increased with the 

attack angle. Skullong and Promvonge [4] 

presented an experimental study on heat transfer 

and flow friction characteristics in a solar air 

heater channel fitted with delta-winglet. They 

reported that the 30o delta-winglet placed only 

on the upper wall yielded the best thermal 

performance. Promvonge [5] presented the 

turbulent forced convection heat transfer and 

friction loss behaviours for airflow through a 

channel fitted with a multiple 60o V-baffle 

turbulator. Peng et al. [6] studied experimental 

and numerical convection heat transfer in a 

channel with 90o ribs and V-shaped ribs. The 

results showed that both the 90o ribs and V-

shaped ribs enhanced the convection heat 

transfer compared with a flat wall without ribs, 

although at the expense of increasing pressure 

drop. Promvonge et al. [7] numerically 

investigated laminar flow and heat transfer 

characteristics in a three-dimensional isothermal 

wall square channel fitted with inline 45o V-
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shaped baffles on two opposite walls. The 

baffled channel flow showed a fully developed 

periodic flow and heat transfer profile for x/D≈8 

down-stream of the inlet. It was apparent that the 

longitudinal counter-rotating vortex flows created 

by the V-baffle can induce impingement 

attachment flows over the walls resulting in 

greater increase in heat transfer over the test 

channel. Gupta et al. [8] studied local heat 

transfer distributions in a double wall ribbed 

square channel with 90o continuous, 90o saw 

tooth profiled and 60o V-broken ribs. They found 

that the heat transfer enhancements using 60o V-

broken ribs were higher than 90o continuous ribs. 

Chompookham et al. [9] experimentally 

investigated the effect of combined wedge ribs 

and winglet type vortex generators on heat 

transfer and friction loss behaviors in a channel, 

two types of wedge ribs are introduced: wedge 

ribs pointing downstream and pointing upstream. 

Skullong et al. [10] presented an experimental 

study on turbulent flow and heat transfer 

characteristics in a solar air heater channel fitted 

with combined 45o wavy-rib and groove 

turbulators. They reported that the combined rib-

groove on both the upper and lower walls 

provided the highest heat transfer rate and 

friction factor in comparison with ribbed wall. Min 

et al. [11] experimentally investigated the 

influence of a modified rectangular longitudinal 

vortex generator obtained by cutting off the four 

corners of a rectangular wing on fluid flow and 

heat transfer characteristics in a rectangular 

channel. Results showed that the modified 

rectangular wing pairs had better flow and heat 

transfer characteristics than rectangular wing pair. 

As far as heat transfer in ducts is concerned, Hans 

et al. [12] experimentally investigated the effect 

of multiple V-rib roughness on heat transfer 

coefficient and friction factor in an artificially 

roughened solar air heater duct. Eiamsa-ard and 

Promvonge [13] studied the effects of combined 

rib-grooved turbulators on heat transfer and 

friction characteristics in a rectangular duct. In the 

experiments, three types of rib-groove 

arrangements were tested: rectangular-rib and 

triangular-groove, triangular-rib and rectangular-

groove, and triangular-rib and triangular-groove 

were introduced. They reported that the 

triangular-rib with triangular-groove gave the 

highest thermal performance amongst all pitch 

ratios studied. In the case of square ducts, 

Eiamsa-ard et al. [14] experimentally investigated 

the effects of wire coil elements on heat transfer 

and flow friction characteristics in a square duct. 

Apart from the full-length coil, 1D and 2D length 

coil elements placed in tandem inside the duct 

with various free-space lengths were introduced 

to reduce the friction loss. The experimental 

results showed that the use of wire coil inserts for 

the full-length coil, 1D and 2D coil elements with 

a short free-space length leads to a considerable 

increase in heat transfer and friction loss over the 

smooth duct with no insert. The full-length wire 

coil provided higher heat transfer and friction 

factor than the tandem wire coil elements under 

the same operating conditions. Promvonge et al. 

[15, 16] experimentally investigated heat transfer 

augmentation in a square duct with insertion of 

combined V-fins and twisted tapes. Their results 

reveal that thermal performance of the 

combined V-finned and twisted tape is 

considerably higher than that of the twisted tapes 

alone. Promvonge et al. [17, 18] studied the 
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turbulent flow and heat transfer characteristics in 

a square duct fitted diagonally with 30o angle-

finned tapes. A more recent and relevant study 

was reported by Noothong et al. [19]. They 

investigated thermal performance enhancement 

in a square duct inserted with discrete V-finned 

tapes (DFT), with V-tip pointing upstream. The 

experimental results show that the heat transfer 

and friction factor values with the DFT increase 

with increasing blockage ratio but with decreasing 

pitch ratio. Their numerical study shows that the 

DFT gives rise to two longitudinal counter-rotating 

vortices along the duct that help increase 

turbulence intensity. The mechanism of the heat 

transfer enhancement is the impingement 

reattachment flow of the longitudinal vortex 

flows. They reported that the new technique 

provides higher thermal performance than wire-

coil/twisted-tape inserts. 

 As a continuation to the above studies, the 

present work focuses on the experimental 

investigation of a square duct heat exchanger 

inserted diagonally with a 45o DFTVD which has 

never been reported previously. Our study 

directly corresponds to the work by Noothong et 

al. [19] where the use of a 45o discrete V-finned 

tape (DFT) has first been reported. The 

experimental setup is explained and the results 

are presented together with analysis and 

discussion. Comparison with the previous study 

was made. Conclusions are drawn. 
 

2. Experimental Setup 

 A schematic diagram of the experimental 

setup is presented in Fig. 1. The system consists 

of a high-pressure blower, an orifice flow meter, 

a settling tank, and a square duct test section. 

The overall length of the duct was 3000 mm, 

comprising an entrance section of 2000 mm and 

a test section of 1000 mm (L). The test section of 

the square duct was made of an aluminium plate 

having a thickness of 3 mm and cross sectional 

area of 2025 mm2 (45×45 mm). 

 An AC power supply provided energy for 

heating all of the four walls of the test section 

and maintaining a uniform surface heat flux 

condition. Air as the working fluid was forced 

through the system by a 1.45 kW high-pressure 

blower. The air flow rate was controlled by an 

inverter and was measured using an orifice plate. 

The orifice plate was calibrated by hot-wire and 

vane-type anemometers. The pressure drop 

across the orifice was measured using an inclined 

manometer. The axial temperature distributions 

along the test section were measured by twenty-

eight thermocouples. Two thermocouples were 

positioned at the entrance and the exit of the 

duct to measure the inlet and outlet 

temperatures. All thermocouples were type-K 

having 1.5 mm diameter wires. All measured 

temperature values were fed into a data logger 

and recorded via a personal computer. Two static 

pressure taps were located at the top walls to 

measure axial pressure drops across the test 

section. This pressure drop was required in order 

to calculate the friction factor. They were located 

at the centre line of the duct. The first pressure 

tap was located at the entrance of the test 

section and the other was located at the exit of 

the test section. The pressure drop was measured 

by a digital differential pressure transducer. The 

uncertainty analysis in the data calculation was 

based on Ref. [20]. The maximum uncertainties of 

non-dimensional parameters were ±5% for 

Reynolds number, ±7% for Nusselt number and 
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±9% for friction factor. Figure 2 schematically 

illustrates the test section fitted with 45o discrete 

V-fins placed on a straight tape. The diagonal 

straight tape was made of an aluminium sheet 

with dimensions of 63×1200×0.5 mm. The V-fins 

made of a 0.3 mm aluminium strip were attached 

on both sides of the straight tape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Four fin heights, symbolized as e, were tested: 

3.375, 4.5, 6.75 and 9 mm, all of which having a 

thickness (t) of 0.3 mm. The equivalent fin to duct 

height ratios, BR=e/H are hence, 0.075, 0.1, 0.15 

and 0.2, respectively. Fin parameters tested were 

four fin pitch to duct height ratios, PR=P/H=0.5, 

1.0, 1.5 and 2.0, and a single attack angle ( ) of 

45o, with V-tip pointing downstream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data analysis  

 The objective of the experiment is to 

investigate heat transfer, pressure drop and 

thermal performance of the heat exchanger 

Fig. 1. Schematic diagram of the experimental apparatus. 

Fig. 2. Test section with the 45o discrete V-finned placed on a straight tape.. 
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square duct with the 45o DFTVD. Following similar 

analysis presented in Noothong et al. [19], the 

experimental results of the heat transfer and 

pressure drop are presented as dimensionless 

Nusselt numbers and friction factors respectively. 

The average heat transfer coefficients are 

evaluated from the measured temperatures and 

heat inputs, with heat added uniformly to the 

fluid (Qair) and the temperature difference 

between the surface and the fluid ( bs

~ TT  ). The 

average heat transfer coefficient is evaluated 

from the experimental data via the following 

equations: 
 

          iopconvair TTCmQQ         (1) 
 

                      bs

conv~ TTA
Qh


                   

(2) 

in which, 
 

                   )/2( iob TTT         (3) 
 

and 
 

                    /28~
ss TT        (4) 

 

The term A is the convective heat transfer 

area of the heated duct wall whereas s

~T  is the 

average surface temperature obtained from local 

surface temperatures along the axial length of the 

heated duct. Then, the average Nusselt number 

is written as 
 

                   
k
hDNu h        (5) 

 

The Reynolds number based on the duct 

hydraulic diameter (Dh) is given by 
 

                   νUD /Re h        (6) 
 

where Ac is the cross-sectional area and Pw is 

the wetted perimeter of the cross section. The 

friction factor ( f ) is evaluated by 
 

                   2
h

Δ
/
2

ρU
P

DL
f         (7) 

 

where ΔP is the pressure drop across the test 

section and U is the mean air velocity of the duct. 

All thermo-physical properties of air are 

determined at the overall bulk air temperature 

from Eq. (3). 

The thermal enhancement factor (η) defined 

as the ratio of the heat transfer coefficient of an 

augmented surface, h to that of a smooth surface, 

h0, at a constant blowing power [21] is given by 
 

    
31

00bp0bp0


















f
f

Nu
Nu

Nu
Nu

h
hη (8) 

 

4.  Results and Discussion 

4.1 Validation of smooth square duct 

  The experimental results of the Nusselt 

number (Nu) and friction factor (f) obtained from 

the present smooth duct are compared with the 

correlations of Dittus-Boelter, Gnielinski, Blasius 

and Petukhov [22] for turbulent flow in ducts. The 

correlations of the Nusselt number postulated by 

Dittus-Boelter, and Gnielinski are shown in Eq. 9 

and Eq. 10, respectively and the friction factor 

correlations by Blasius and Petukhov are given in 

Eq. 11 and Eq. 12 respectively. 

         0.40.80.023 PrReNu        (9) 
 

   
  

   1/812.71
1000/8

2/31/2 


Prf
PrRefNu      (10) 
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                0.250.316  Ref       (11) 
 

                 21.64ln0.79  Ref      (12) 
 

Figures 3a and 3b show the comparison 

between the Nusselt number and friction factor 

obtained from the present work with those from 

correlations from Eqs. 9-12.  

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 3. Validation of (a) Nu0 and (b) f0 with Re for 

smooth duct. 
 

 As seen from the figures, both of the present 

results agree well within ±5% with the correlation 

data. 

 

 

4.2 Heat transfer rate and pressure drop 

behaviours 

In Fig. 4a, it can be observed that the inserted 

duct yields considerable heat transfer 

enhancement following a similar trend in 

comparison with the smooth duct and thus, the 

Nu increases with increasing Re. When air flows 

into the smooth duct, there is a boundary layer - 

an undisturbed air layer just above the duct's 

surfaces through which heat transfer rate is 

relatively low. The thickness of the boundary 

layer can be broken or reduced by using the 45o 

DFTVD. It creates turbulence in the duct which 

enhances momentum and energy transfer, 

thereby increasing convective heat transfer rate. 

On the other hand, the 45o DFTVD unavoidably 

increases surface friction and hence pressure loss. 

It is visible in Fig. 4b that the use of the vortex 

generators leads to a substantial increase in 

friction factor (f) above the smooth duct case. 

However, there is a decreasing trend in friction 

factor with increasing Re. 
 

 
(a) 

Re

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

N
u 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Dittus-Boelter correlation
Gnielinski correlation
Present smooth duct

Re
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

f 0

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

Blasius correlation
Petukhov correlation
Present smooth duct

Nu/Nu0

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2

BR

-0.100

-0.075

-0.050

-0.025

0.000

0.025

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

0.175

0.200

0.225

0.250

0.275

0.300

PR

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
PR=0.5/BR=0.075      PR=1.0/BR=0.1           PR=1.5/BR=0.15               PR=2.0/BR=0.2   

Re=4130
Re=13570
Re=23010

Re=4130
Re=13570
Re=23010

Re=4130
Re=13570
Re=23010

Re=4130
Re=13570
Re=23010

PR=2.0    PR=1.5        PR=1.0      PR=0.5  

BR=0.075                           BR=0.1  BR=0.15   BR=0.2  



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

 

196 

 
(b) 

Fig. 5. Variation of (a) Nu/Nu0 and (b) f/f0 with PR 

and BR for 45o DFTVD. 

 

4.4 Performance evaluation  

  The Nu/Nu0, f/f0 and η for the 45o DFTVD 

plotted against Re is displayed in Fig. 6a, 6b and 

6c, respectively. In the figure, it can be seen that 

the Nu/Nu0 and the η tend to decrease with 

increasing Re while the f/f0 shows an opposite 

trend. Fig. 6a and 6b, it is found that the 45o 

DFTVD yields the values of Nu/Nu0 and f/f0 at 

about 2.84-3.69, 2.81-3.33, 2.69-3.11 and 2.32-

2.70; and 8.07-24.38, 6.58-16.99, 4.66-13.01 and 

3.56-8.71 times above the smooth duct for 

BR=0.2, 0.15, 0.1 and 0.075 respectively 

depending on PR and Re. The V-fin vortex 

generators with PR=0.5 and BR=0.2 provides the 

highest Nu/Nu0 and f/f0 or about 28-83% and 6-

36% higher than those at other BRs and PRs 

respectively.  

 The variation of the thermal enhancement 

factor (η) with Reynolds number (Re) for the 45o 

DFTVD is depicted in Fig. 6c. In the figure, η 

decreases with increasing Re for all cases. The 

maximum thermal enhancement factor of about 

1.66 is found when BR=0.1 and PR=1.5 at 

Re=4130. Thus, the optimal parameter of the 

present work is BR=0.1 because at this point, the 

highest η is obtained regardless of the PR. The 

45o DFTVD yields the values of η at about 1.25-

1.47,1.27-1.56, 135-1.66 and 1.29-1.60 depending 

on PR and Re, for BR=0.2, 0.15, 0.1 and 0.075 

respectively. The value of η at BR=0.1 and PR=1.5 

is about 2-18% higher than all other cases. 
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(c) 

Fig. 6. Variation of (a) Nu/Nu0, (b) f/f0, and (c) η 

with Re for 45o DFTVD. 

 

4.5 Effect of V-tip direction arrangement 

  The present results are compared with the 

similar study by Noothong et al. [19] where a 45o 

DFT with V-tip pointing upstream in a square duct 

was investigated. The conditions used in our 

study were identical the previous work. The 

number of fins on the DFTVD, BR and PR values, 

the square duct and the flow conditions were 

identical, thus enabling us to study the direct 

effect of V-tip pointing upstream and downstream 

on the DFTVD performance. 

At this stage, it goes without saying that 

measurement uncertainty should come into play. 

The general theory of error propagation in Eq. 13 

was employed when estimating uncertainties in 

Nu/Nu0, f/f0, and η where u(y) and u(xi) are 

uncertainties in variables y and xi respectively 

[23]. The method of finite difference was used 

when calculating derivatives.  
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Fig. 7. Comparison between the present results 

and Noothong et al. [19] of (a) Nu/Nu0, (b) f/f0, 

and (c) η. 
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For the sake of clarity, only the case with the 

highest thermal enhancement factor from the 

current and Noothong et al’s results were 

selected for comparison. Figures 7a, 7b and 7c 

compare the data points for Nu/Nu0, f/f0, and η 

with the estimated error bars for the current and 

Noothng et al’s studies as functions of Reynolds 

number. First of all, it was found that the highest 

thermal enhancement factor was achieved when 

BR = 0.1 and PR = 1.5 for both V-tip pointing 

upstream and downstream. This shows that such 

fin parameters were optimal regardless of V-tip 

direction. Highest η’s were achieved at the low 

end of the Reynolds realm and show a 

downtrend as Re increases. On average, changing 

the V-tip direction from pointing downstream to 

upstream results in an approximately 3% increase 

in thermal enhancement factor. However, the 

increase is insignificant compared with the equal 

propagated error of ±3% for both the current and 

previous works.  

4.6 correlations for Nu number and f 

Heat transfer and pressure drop in the uniform 

heat-fluxed square duct with the 45o DFTVD were 

measured and presented in terms of Nusselt 

number (Nu) and friction factor (f) as functions of 

Reynolds number as illustrated in Fig. 8a and 8b. 

For clarity of comparison, the empirical 

correlations for Nusselt number and friction factor 

as functions of Reynolds number (Re), Prandtl 

number (Pr), blockage ratio (BR) and pitch ratio 

(PR) have been used. For BR=0.075, 0.1, 0.15 and 

0.2; and PR=0.5, 1.0, 1.5 and 2.0; and for Re 

ranging from 4000 to 25,000, the empirical 

correlations are shown in Eqs. 14 - 15. 

 
0.1140.2450.40.7900.122  PRBRPrReNu    (14) 

0.5840.9410.180412.11  PRBRRef      (15) 
 

To demonstrate the representativeness of the 

correlations in Eqs. 14-15, the predicted Nusselt 

number and friction factor are plotted against the 

measured data as shown in Fig. 8a and 8b. It can 

be seen that the experimental data points fall 

within ±10% and ±11% of the predictions for the 

Nu and f respectively. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fig. 8. Predicted data of (a) Nu and (b) f versus 

experimental data for 45o DFTVD. 
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5. Conclusions 

 Experimental work has been carried out to 

investigate airflow friction and heat transfer 

characteristics in a square-duct inserted 

diagonally with a 45o discrete V-finned tape with 

V-tip pointing downstream (45o DFTVD) at 

different BRs and PRs for the turbulent flow, Re 

from 4000 to 25,000. The 45o DFTVD’s parameters 

including BRs and PRs affect the flow in the duct 

leading to increased heat transfer and increased 

pressure drop. It can be seen that the maximum 

heat transfer and pressure drop due to the 45o 

DFTVD is found at the highest BR but at the 

lowest PR. For thermal performance comparison, 

the 45o DFTVD at PR=1.5 and BR=0.1 yields the 

highest thermal enhancement factor of about 

1.66 at Re= 4130. Furthermore, the effect on the 

performance of the discrete V-finned Tape of the 

V-tip pointing downstream and upstream was 

investigated by comparing with a relevant 

previous study. It was found that changing the V-

tip from pointing downstream to upstream 

increased the thermal enhancement factor by 

3%. However, the surplus was insignificant 

compared with the measurement errors. 
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Nomenclature 

A convection heat transfer area of duct, m2 

BR fin blockage ratio, e/H 

Cp specific heat capacity of air, J/kgK 

Dh  hydraulic diameter of square-duct (=H), m 

e fin height, m 

f friction factor 

H duct height, m 

h average heat transfer coefficient, W/m2K 

k thermal conductivity of air, W/mK 

L length of test duct, m 

m  mass flow rate of air, kg/s 

Nu Nusselt number 

P fin pitch spacing, m 

ΔP pressure drop, Pa 

PR fin pitch ratio, P/H 

Pr Prandtl number  

Re Reynolds number 

Q heat transfer, W 

T temperature, K 

t thickness of fin, m 

U mean velocity, m/s 

Greek letters 

α attack angle of fin, degree 

 thermal enhancement factor 

ν kinematics viscosity, m2/s 

ρ density of air, kg/m3 

Subscripts 

b bulk 

0 smooth duct  

conv convection 

i inlet 

o outlet 

bp blowing power 

s duct surface 
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การสังเคราะหและออกแบบโครงขายกรองความถ่ีหลายหนาท่ี

โดยใชอุปกรณแอคทีฟเพียงอยางเดียวดวย CCCFTA 

 
ชโลทร หลเีหล็ม1, ณัฐพล สุดสอาด1, กิตต์ิวนันต สมสุวรรณ1, ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธ์ิ2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดยอ  
  บทความวิจัยน้ีนําเสนอโครงขายกรองความถี่หลายหนาที่โหมดกระแสโดยใชอุปกรณแอคทีฟเพียงอยางเดียว ที่

ควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสตอบสนองได 3 ฟงกชันที่จําเปน ไดแก กรองความถี่ต่ําผาน สูงผาน แถบความถี่ผาน  ซ่ึงใช

หลักการของวงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอรแบบไมมีการสูญเสีย (Lossless Differentiator) โดยใชอุปกรณสายพานกระแส-ตาม

ความนําที่ควบคุมดวยกระแส (CCCFTA) และออปแอมป สามารถควบคุมความถี่โพลและคาควอลิตี้แฟกเตอรไดดวย

กระแสไบแอส โครงสรางไมซับซอน โดยใชเพียง CCCFTA 3 ตัว และออปแอมปที่มีการชดเชยความถี่ภายใน 2 ตัว สมรรถนะ

ของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอถูกทดสอบผานการจําลองผลการทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยใชผลการทดสอบวงจรที่ได

มีความสอดคลองกับที่คาดการณไวในทางทฤษฎี   

 

คําสําคัญ: โครงขายกรองความถี,่ วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอรแบบไมมีการสูญเสีย, วงจรสายพานกระแสตามความนํา 
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The Synthesis and Design of Multi-function Network 

Using only Active Devices Using CCCFTA 

 
Chalotorn Lelem1, NattapolSutsaart1, GitwanunSomsuwan1, Supawat Lawanwisut2 

1Department of Electrical Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Phetchaburi 

Rajabhat University 
2Department of Information and Communication Engineering, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri 

Rajabhat University  

  
Abstract 

 This article presents an active only current-mode  multifunction filter network  performing 

completely standard functions: low-pass, high-pass, band-pass, The circuit principle is based on active-only 

circuit design by using an differentiator  which stems from CCCFTA cooperating with an internally 

compensated operational amplifier. The features of the circuit are that: the pole frequency and quality 

factor can be electronically tuned via the input bias currents. The circuit topology is very simple, consisting 

of 3 CCCFTAs and 2 operational amplifiers. The PSpice simulation results are shown. The given results agree 

well with the theoretical anticipation.  

 

Keywords: filter network, Lossless Differentiator, CCCFTA 
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1. บทนํา 

 วงจรกรองความถี่เปนวงจรหน่ึงที่มีความสําคัญใน

ระบบการประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก ซ่ึงถูกนํามาใช

อยางแพรหลายในหลายสาขางาน เชน งานอิเล็กทรอนิกส 

ระบบ ส่ือสาร ระบบควบคุมและเครื่อง มือ วัด [1 ] 

โดยเฉพาะวงจรกรองความถี่ที่สามารถใหผลตอบสนอง

การกรองความถี่ไดหลายหนาที่ในโครงสรางวงจรเดียวกัน

หรือเรียกวาวงจรกรองความถี่หลายหนาที่น้ันไดรับความ

สนใจเปนอยางมากในสาขางานระบบเครือขาย ที่ผานมามี

วงจรกรองผานทุกความถี่นําเสนอโดยใชอุปกรณแอคทีฟที่

แตกตางกัน [1-7] ไดมีนักวิจัยนําเสนอวงจรกรองความถี่

มากมาย แตงานวิจัยเหลาน้ันยังมีขอดอยดังตอไปน้ีใน

วงจรประกอบไปดวยอุปกรณแอคทีฟและพาสซีฟจํานวน

มาก [8-18] ตองเปล่ียนโครงสรางวงจรเพื่อใหวงจรให

ผลตอบสนองไดหลายฟงกชัน [10-12,19-20] ไมสามารถ

ควบคุมดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส [8-16] ไมสามารถ

ควบคุมคาควอลิตี้แฟกเตอรไดอยางอิสระจากความถี่โพล 

[21-23] 

 วงจรประมวลสัญญาณแอนะล็อกที่ ใช อุปกรณ

พาสซีพ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหน่ียวนํา 

เม่ือนําไปสรางเปนวงจรรวม จะทําใหวงจรมีความซับซอน 

ชิปวงจรมีขนาดใหญ ทําใหดึงกําลังไฟฟาสูง การปรับคา

ของอุปกรณทําไดคอนขางยุงยาก จึงทําใหไมสามารถ

ควบคุมการทํางานไดอยางแมนยํา ดังน้ันจึงไดมีความ

พยายามที่จะสรางวงจรประมวลสัญญาณแอนะล็อกที่ใช

อุปกรณแอคทีฟเพียงอยางเดียว โดยไมใชอุปกรณพาสซีฟ

ภายนอก [16,24-26] ซ่ึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เน่ืองจากมี

ขอดีหลายประการ เชน วงจรไมซับซอน งายตอการสราง

เปนวงจรรวม วงจรมีความแมนยําสูง [27] จึงไดมีผูนํา

เทคนิคการออกแบบวงจรโดยใชอุปกรณแอคทีฟเพียง

อยางเดียว ในวงจรตางๆ เชน วงจรกําเนิดสัญญาณ [26] 

วงจรกรองความถี่ [16] วงจรเลียนแบบตัวเหน่ียวนํา [28] 

เปนตน 

จากปญหาที่ไดนําเสนอหลักการขางตน บทความวิจัย

น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอ โครงสรางวงจรกรองความถี่

โหมดกระแสหลายหนาที่ โดยใช CCCFTA รวมกับออป

แอมป ซ่ึงวงจรที่นําเสนอน้ีใชเพียงอุปกรณแอคทีฟอยาง

เดียว สามารถปรับคาควอลิตี้แฟกเตอรและคาความถี่โพล

ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส วงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ

สามารถทําหนาที่ได 3  ฟงกชนัพรอมกันคือ กรองความถี่

ต่ําผาน สูงผาน แถบความถี่ผาน  โดยไมตองเปล่ียน

โครงสรางใดๆของวงจร นอกจากน้ีแลววงจรที่นําเสนอยัง

ใชอุปกรณนอย ประกอบกับไมตองการอุปกรณใดที่ มี

ความสมพงษกัน วงจรที่นําเสนอจึงมีความเหมาะสมใน

การนําไปใชงาน หรือพัฒนาใหอยูในรูปแบบวงจรรวม ผล

การจําลองการทํางานของวงจรโดย PSpice แสดงถึงความ

สอดคลองกับทฤษฎี  

  

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การออกแบบโครงขายวงจรกรองความถี่   

 ออกแบบโครงขายวงจรกรองความถี่ ประกอบดวย

วงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอรแบบไมมีการสูญเสีย (Lossless 

Differentiator) ต อร วม กับวงจรรวมสัญญาณ และ

ว ง จ ร ข ย า ย สั ญ ญ า ณ  ( Amplifier) โ ด ย ก า ร จั ด

บล็อกไดอะแกรมในลักษณะคาสเคดกัน ดงัแสดงในรูปที่ 1

และสามารถแสดงฟงกชันถายโอนของวงจรไดดังน้ี   

 

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการสังเคราะหโครงขาย 

วงจรกรองความถี่ [18] 
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จากสมการที่ (1-3) สามารถหาความถี่โพลและควอลิตี้

แฟกเตอรไดดัง สมการ (4-5) 
 

                
0

1
ab

  ,    1 bQ
k a


               

(4) 

 

จากสมการที่ (4) พบวาความถี่โพลและควอลิตี้แฟก

เตอรสามารถปรับไดอยางอิสระจากกัน โดยคาความถี่โพล

สามารถปรับไดจาก a หรือ b และคาควอลิตี้แฟกเตอร

สามารถปรับไดโดยคา K  
 

2.2 วงจร CCCFTA 

 เน่ืองจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวยอุปกรณหลัก

หน่ึง คือ CCCFTA หัวขอน้ีจึงขอกลาวถึง CCCFTA พอ

สังเขป ซ่ึงความสัมพันธของกระแสและแรงดันของ 

CCCFTA แสดงดวยสมการในเชิงเมตริกซไดดังน้ี [29] 
 

  

1

- -2  

0    0 0
1   0    0 0
0  0   0  
0  0    0

xf f

z z

x xm

x xm

RV I

I V
gI V

I Vg
 

    
    
         
    
        

,         (5) 

 

โดยที่  CCCFTA มีคาความตานทานแฝงทางดาน

อินพุตของขา X  คือ XR  มีคาดังแสดงไดตามสมการ

ตอไปน้ี 
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สวนคาขยายความนําถายโอน mg  แสดงไดเปน 
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เม่ือ TV  คือคาศักดาความรอน และ คือคากระแส

ไบแอส มีสัญลักษณและวงจรสมมูลของ CCCFTA แสดง

รูปที่ 2 (ก) และ (ข) ตามลําดับ 
 

รูปที่ 2 CCCFTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 

2.3 ผลคูณอัตราขยายแบนดวิธทของออปแอมป 

จากคุณสมบัติของออปแอมปที่มีการชดเชยความถี่

ภายในสามารถเขียนสมการฟงกชันสงผาน : ( )A s ไดดังน้ี 
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เม่ือ 0A  เปนอัตราขยายไฟตรงขณะลูปเปด 1p  เปน

ความถี่ของโพลตัวแรก B  เปนผลคูณอัตราขยายแบนด

วิธทของออปแอมปซ่ึงมีคาเทากับ 0 1pA   เม่ือ 1 p   

จะพบวา [16,23-25] 

  
( ) .BA s

s
                           (9) 

 

2.3  วงจรดิฟเฟอรเรนซิเอเตอรและวงจรขยายกระแส 

 การออกแบบวงจรดิฟเฟอรเรนชิเอเตอรที่ไมมีการ

สูญเสียใชอุปกรณแอคทีฟ CCCFTA และออปแอมปอยาง

ละหน่ึงตัว 1 วงจร ดังรูปที่ 3 ซ่ึงจะไดฟงกชนัถายโอนดังน้ี 

               OutA
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I sa
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รูปที่ 3 วงจรดิฟเฟอรเรนซิเอเตอรแบบไมมีการสูญเสีย 
 

การออกแบบวงจรขยายกระแสจะใชอุปกรณแอคทีฟ 

CCCFTA 1 ตัว ดังรูปที่ 4 ซ่ึงจะไดฟงกชนัถายโอนดังน้ี 
 

 
 

รูปที่ 4 วงจรขยายกระแส 
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จากวงจรรูปที่  3 สามารถหาฟงกชันถายโอนของ

วงจรขยายกระแสไดดังสมการที่ (12)  
 

OA inAI KI                              (12) 
 

เม่ือ   / 2 m fK g R  
 

3. วงจรกรองความถ่ีท่ีนําเสนอ 

 โครงขายวงจรกรองความถี่หลายหนาที่ที่ไดจากการ

ออกแบบ  ซ่ึ ง ผลต อบสนองค วามถี่ ท า ง เ อ าต พุ ต

ประกอบดวย ฟงกชันกรองผานความถี่สูง ฟงกชันกรอง

ผานความถี่ต่ํา ฟงกชันกรองผานแถบความถี่ ดังแสดงใน

รูปที่ 5 และหาฟงกชันถายโอนไดดังน้ี 
 

 
 

รูปที่ 5 วงจรกรองความถี่หลายหนาที่ที่นําเสนอ 
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 จากสมการที่ (13-15) สามารถหาความถี่โพลและควอ

ลิตี้แฟกเตอรไดเปน 
 

0
1 2 1 2

1


f f m m

B
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 , 2 2
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   (16) 

 

เ ม่ือ 1 1/ 2f T BR V I , 2 3/ 2f T BR V I , 3 5/ 2f T BR V I , 

1 2 / 2m B Tg I V , 2 4 / 2m B Tg I V , 3 6 / 2m B Tg I V  

และ กําหนดให 2 3B B B   แทนคาในสมการที่ (16) 

จะไดดังน้ี 

      1 3
0

2 4

4 B B

B B

I IB
I I

 ,    5 1 4

6 2 3

8
 B B B

B B B

I I IQ
I I I

    (17) 

 จากสมการที่ (17) ถากําหนดให 1 3B BI I  จะพบวา 

สามารถใชกระแสน้ีในการควบคุมคา 0  โดยไมสงผล

กระทบตอคา 0Q  ในทํานองเดียวกัน หากปรับคา 5BI  

หรือ 6BI  ก็ใชกระแสน้ีในการควบคุมคา 0Q  ไมสงผล

กระทบตอคา 0  จึงสรุปวา วงจรน้ี สามารถปรับคาควอ

ลิตี้แฟกเตอรและความถี่โพลของวงจรกรองความถี่ไดดวย

วิธีทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปนอิสระตอกัน 
 

4. ผลการจําลองการทํางาน 

ทดสอบสมรรถนะของวงจรที่นําเสนอ จึงไดจําลองการ

ทํ า ง านขอ ง ว ง จร ผ าน โ ป ร แ กร ม  PSpice โ ด ย ใ ช

ทรานซิสเตอร PNP และ NPN ในการจําลองการทํางาน

ของวงจรได ใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอร เบอร  

PR200N และ NR200N ตามลําดับ [30] และออปแอมป

เบอร MC1741 แรงดันไฟเล้ียงเทากับ  12V และมี

โครงสร างภาย ในแสดงดั ง รู ปที่  6 เ ม่ือ กําหนดค า

1 3 300 B BI I A , 2 4 500 B BI I A 5 50BI A

และ 6 250BI A  ผลการจําลองการทํางานของวงจร

กรองความถี่ที่นําเสนอในรูป7 เปนการตอบสนองทาง

ความถี่ของฟงกชันตาง ๆ สวนในรูปที่ 8 ผลตอบสนองทาง

ขนาดของฟงกชันกรองแถบความถี่ผาน เม่ือเปล่ียนแปลง

ค า  5BI ไ ว ที่  30 A , 50 A และ 70 A  ใ น รู ปที่  9 

ผลตอบสนองทางขนาดของฟงกชันกรองแถบความถี่ผาน

เม่ือเปล่ียนแปลงคา 1 3B BI I ไวที่ 30 A , 50 A  และ 

70 A จากผลการจําลองพบวา สามารถปรับคาควอลิตี้

แฟกเตอรและความถี่ โพล ไดอยางเปนอิสระต อ กัน

สอดคลองกับสมการที่ (17) 
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รูปที่ 6 โครงสรางภายในของ CCCFTA 

 

 

รูปที่ 7 ผลตอบสนองความถี่ของโครงขายที่นําเสนอ 
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รูปที่ 8 ผลตอบสนองทางเฟสของฟงกชันกรองแถบ

ความถี่ผานเม่ือเปล่ียนแปลงคา 5BI  

 

รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางขนาดของฟงกชันกรองแถบ

ความถี่ผานเม่ือเปล่ียนแปลงคา 1BI และ 3BI  

 

5. สรุปผล 

บทความวิจัยน้ีนําเสนอ การออกแบบโครงขายกรอง

ความถี่ที่ใชอุปกรณแอคทีฟเพียงอยางเดียว แบบหลาย

หนาที่โหมดกระแส สามารถตอบสนองฟงกชัน กรอง

ความถี่ต่ําผาน สูงผาน แถบความถี่ผ าน ที่ นําเสนอ

ประกอบไปดวยเพียง CCCCFA จํานวน 3 ตัว และออป

แอมปที่ มีการชดเชยความถี่ภายใน จํานวน 2 ตัว ซ่ึง

ปราศจากอุปกรณพาสซีฟใดๆ โดยสามารถปรับคาควอลิตี้

แฟกเตอร  และค าความถี่ โพลได ด วย วิ ธี กา ร ท า ง

อิเล็กทรอนิกส ไดอยางอิสระตอกันจากลักษณะเดนดังที่

ไดกลาว จึงเหมาะสมกับการนําไปพัฒนาใหอยูในรูปของ

วงจรรวม 
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ผลกระทบของกระบวนการทอรีแฟคชั่นตอคาพลังงานความรอน

ของเปลือกมะมวงอัดแทง 

 
กาหลง บัวนาค1, สรรพสิทธ์ิ ชลพันธ1, นรินทร กุลนภาดล1, ธนวัฒน ศรีรักษา2 
1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
บทคัดยอ 
  บทความน้ีนําเสนอการเปล่ียนเปลือกมะมวงใหสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงที่สามารถเก็บรักษาไวใชงานไดโดย

ประหยัดพื้นที่และไมเกิดการเนาเสีย โดยนําเปลือกมะมวงที่เหลือจากการแปรรูปเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรมาทําเปน

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงและทําการปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงดวยกระบวนการทอรีแฟคชั่น อุณหภูมิทอรีแฟคชั่นสําหรับ

การทดลองคือ 220, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ระยะเวลากระบวนการทอรีแฟคชั่นในการทดลอง คือ 1, 1.5 และ 2 

ชั่วโมง จากการทดลองพบวาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการทอรีแฟคชั่นน้ันสงผลตอคาความรอนของ

เชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงในลักษณะแปรผันตรงกัน เม่ืออุณหภูมิและเวลาในกระบวนการทอรีแฟคชั่นเพิ่มขึ้นคาพลังงาน

ความรอนของเชื้อเพลิง (HHV) ก็จะเพิ่มขึ้น และสงผลกับคาผลผลิตมวลในลักษณะแปรผกผันกัน คือ เม่ืออุณหภูมิและเวลาใน

กระบวนการทอรีแฟคชั่นเพิ่มขึ้นคาผลผลิตมวลของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงจะลดลง อยางไรก็ตามจากผลการทดลอง

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิทอรีแฟคชั่นสงผลกระทบตอเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงมากกวาระยะเวลาทอรีแฟคชั่น 

และยังสามารถสรุปไดวาชวงระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับกระบวนการทอรีแฟคชั่นเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทง

ควรเปน 1.5 ชั่วโมง ที่ 250 องศาเซลเซียส  

 

คําสําคัญ: เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง, ทอรีแฟคชั่น, คาความรอนของเชื้อเพลิง 
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Abstract 

  This paper describes about improve mango peels to fuel that can store longer and less effect 

digestion by microorganism. Mango peels from residue of agriculture waste was made to biomass pellet 

fuel and improved the properties with torrefaction process. Torrefaction temperatures in this research were 

220, 250 and 280 °C. The duration of torrefaction process was 1, 1.5 and 2 hours. The results showed that 

the mass yield of all samples was decreased according to increasing temperature and duration.  The high 

heating value (HHV) was increased according to increasing temperature and duration. However the results 

showed that torrefaction temperature has more effect on HHV and mass yield than torrefaction duration. 

The conclusion by analyze the results from experiment data found 250 °C and 1.5 hours is the suitable 

condition for improve mango peel pellet by torrefaction process. 

 

Keywords: Wood pellet, Torrefaction, High Heating Value 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยกําลังประสบวิกฤตการณดานพลังงาน 

โดยเฉพาะปญหาดานราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล สงผลใหทั้ง

ทางภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใหความสนใจกับการ

ประหยัดพลังงานและใชพลังงานทดแทนมากขึ้น การใช

พลังงานทดแทนเปนทางเลือกที่ เหมาะสมอยางยิ่ งกับ

ประเทศไทยซ่ึงมีการเกษตรกรรม การเพาะปลูกและปศุ

สัตวเปนจํานวนมากซ่ึงสามารถนําวัสดุเหลือทิ้ งทาง

การเกษตรมาเปล่ียนใหเปนพลังงานได [1,2,3] การศึกษา

ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวาจากการประเ มิน

ศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ของวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

จากพืช 8 ชนิดที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยในป 2552 

ไดแก ออย ขาว ถั่วเหลือง ขาวโพด ปาลมนํ้ามัน มัน

สําปะหลัง มะพราว และไมยางพารา และมีปริมาณวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรประมาณ 146 ลานตัน โดยปริมาณ

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ถูกนําไปใชเปนชีวมวลเพียง 

60 ลานตันเทา น้ัน (เทียบเปนคาพลังงานประมาณ 

504,339.40 TJ) ยังเหลือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่ไม

ถูกนําไปใชเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีในปจจุบันขยะจาก

ชุมชนมีปริมาณมาก ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขยะ 

การกําจัด ปญหากล่ินที่ไมพึงประสงค [1]  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเน้ือที่ทั้งหมด 3,344,375 ไร 

พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,139,272 ไร และมีจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกร 63,770 ครัวเรือน หน่ึงในพืชที่ทําการ

เพาะปลูกกันเปนจํานวนมากคือ มะมวง ซ่ึงนับเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญ ผลพลอยไดที่ สําคัญนอกเหนือจาก

ผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูป

มะมวง เชน เปลือกมะมวงซ่ึงมีเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก

และถูกนําไปใชทําเพียงปุยเทาน้ัน เปลือกมะมวงอาจมี

ศักยภาพที่จะสามารถนําไปใชทําเปนเชื้อเพลิงชีวมวลได

หากทําการปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงใหมีความ

หนาแนนสูง คาความรอนสูง (เพิ่มคาพลังงานตอหนวย

นํ้าหนัก) และลดการดูดกลับความชื้นซ่ึงทําใหสามารถเก็บ

รักษาไดงายขึ้น [4] 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเศษวัสดุจากการแปรรูป

ผลผลิตมะมวงของอําเภอบางคลาและอําเภอใกลเคียง ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา มาทําการแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดแทงและนําไปปรับปรุงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงดวย

กระบวนการทอรีแฟคชั่น ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติ

คลายถาน สามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง เพื่อเปน

แหลงกําเนิดพลังงานความรอน ทั้งในระดับครัวเรือนไป

จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ถือไดวาเปนการนําเปลือก

มะมวงซ่ึงเปนขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และยังสามารถเพิ่มรายไดใหแกชุมชนอีก

ดวย เน่ืองจากเชื้อเพลิงอัดแทงกําลังเปนที่ตองการอยาง

มาก และมีตนทุนในการผลิตต่ํา จึงสามารถทําเปนอาชีพ

เสริมหลังจากการทําการเกษตรกรรมไดเปนอยางดี ผูวิจัย

จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและ

ระยะเวลาของกระบวนการทอรีแฟคชั่นตอคาพลังงาน

ความรอน (HHV) และผลผลิตมวลของชีวมวลของ

เชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม

ในการเปลือกมะมวงเปนเชื้อเพลิง Pellet torrefied 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 ชีวมวล (Biomass)  

  ชีวมวล หมายถึง “มวลหรือวัสดุที่ไดจากส่ิงมีชีวิต ซ่ึง

สะสมพลังงานเคมีที่สามารถเปล่ียนรูปไปเปนพลังงาน

เชื้อเพลิงและสามารถผลิตขึ้นมาใหมได ชีวมวลและ

เชื้อเพลิงฟอสซิลมีที่มาจากแหลงเดียวกันคือ จากพืชและ

สัตว แตมีความแตกตางดานระยะเวลา” [1] ตัวอยางของ

ชีวมวล ไดแก เศษไม ขยะ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน เชน แกลบจาก

การสีขาวเปลือก เศษไมจากอุตสาหกรรมการแปรรูปไม 

ซังขาวโพดจากการสีขาวโพด เปนตน ซ่ึงโดยปกติแลวจะ

ถูกกําจัดโดยการทําเปนปุยหรือทิ้งเปนขยะหรือเผาทําลาย 

แตดวยคุณสมบัติของชีวมวลที่มีคาพลังงานความรอน

สามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได 

ในปจจุบันจึงมีการสงเสริมใหชีวมวลเปนทางเลือกของ

แหลงพลังงานที่สําคัญ 

2.2 เช้ือเพลิงอัดแทง (Briquetted, Pellet Fuel) 

  เชื้อเพลิงอัดแทง คือเชื้อเพลิงชนิดหน่ึงที่ไดจากวัสดุที่

มีความหนาแนนต่ําใหเปนวัสดุที่มีความหนาแนนสูง เชน 

วัสดุจากการเกษตรตาง ๆ โดยกระบวนการผลิตแทง

เชื้อเพลิงทั้งแบบที่ใชความรอน (อัดรอน) และแบบไมใช
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ความรอน (อัดเย็น) จากน้ันนําวัสดุมาอัดแทงเชื้อเพลิง จะ

ไดเชื้อเพลิงที่สะดวกสําหรับการนําไปใชงานและสามารถ

นําเศษวัสดุเหลือใชตาง ๆ มาอัดแทงเชื้อเพลิงได 

2.3 กระบวนการทอรีแฟคช่ัน 

  กระบวนการทอรีแฟคชั่น ความหมายตามศัพท

บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาแพทยศาสตร  

ปรับปรุงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 หมายถึง การยาง หรือ

การอังไฟใหแหง การนํากระบวนการทอรีแฟคชั่นมาใชใน

การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ซ่ึงเปน

กระบวนการทางเคมีความรอน (Thermochemical) ที่

อุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรออกซิเจน

หรือสภาวะมีออกซิเจนต่ํา ซ่ึงจะเปนการไลนํ้าออกจากชีว

มวล ทําใหชีวมวลมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพดี

ขึ้น เชน คาความรอน ความหนาแนน ปรับปรุงคุณสมบัติ

ของชีวมวลใหสามารถทนความชื้นได เปนตน [5] 
  

3. วิธีการทดลอง 

 กระบวนการทอรีแฟคชั่นเปนกระบวนการทางเคมี

ความรอน (Thermochemical) ซ่ึงดําเนินภายใตสภาวะ

บรรยากาศเฉื่อยหรือสภาวะมีออกซิเจนต่ํา [1,2,3] ในการ

ทดลองน้ีอุณหภูมิของกระบวนการทอรีแฟคชั่ นแบง

ออกเปน 220, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ระยะเวลา

กระบวนการคือ 1 ชั่วโมง, 1 ชั่วโมง 30 นาที และ 2 

ชั่วโมง เตาทอรีแฟคชั่นในการทดลองเปนเตาปฏิกรณ

ขนาดเล็กสําหรับหองปฏิบัติการ คุณสมบัติของเชื้อเพลิง

หลังผานกระบวนการทอรีแฟคชั่นที่ศึกษา คือ ผลผลิตมวล 

และ คาความรอน 

3.1 การข้ึนรูปเช้ือเพลิง 

  วัตถุดิบที่ใชในงานวิจัยน้ีคือ เปลือกมะมวงสุก พันธุ

โชคอนันต ที่เหลือจากการแปรรูปมะมวงจากสวนมะมวง

เนรัญชลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังรูปที่ 1  

  เ ป ลื อกมะม ว ง จะ ถู กต า กแห ง จ น นํ้ าห นั ก ไ ม

เปล่ียนแปลง  จากน้ันจะถูกนําไปบดหยาบ บดละเอียด

และขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงแทงตะเกียบ (Pelletization, 

Densification) ดังแสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงหลังจากขึ้นรูปเสร็จ

แลววัตถุดิบแลวจะถูกทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 24 ชั่วโมง กอน

บรรจุใสภาชนะรวมกับสารกันชื้นเพื่อใชในการทดลอง

ตอไป 

 

 
 

รูปที่ 1 เปลือกมะมวงสําหรับการทดลอง 

  

 
 

รูปที่ 2 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงจากเปลือกมะมวง 

 

 การทดลองขึ้นรูปเชื้อเพลิงระยะเริ่มตนจําเปนจะตอง

หาอัตราสวนนํ้าที่ผสมเขาไปเปนตัวประสาน ซ่ึงชีวมวลแต

ละชนิดจะใช นํ้าในอัตราสวนไมเทากัน การใสนํ้ามาก

เกินไปจะทําใหตองใชระยะเวลาในการขึ้นรูปมากกวาปกติ 

หากใสนํ้านอยเกินไป เชื้อเพลิงชีวมวลจะไมประสานตัวกัน

และติดอยูในแผงแมพิมพของเครื่องขึ้นรูป เน่ืองจากเครื่อง

อัดที่ใชในการขึ้นรูปเปนเครื่องใหม การใสนํ้าในปริมาณ

นอยจะทําใหเกิดการอุดตันในแมพิมพได [6] โดยทั่วไปจะ

ผสมในอัตราสวนเทากับ นํ้า 1-2 ลิตรตอชีวมวล 10 

กิโลกรัม และกําหนดใหเชื้อเพลิงที่ขึ้นรูปสําเร็จตองมีการ

ละลายของลิกนินเคลือบผิวเชื้อเพลิงใหเกิดความเงา ดัง

แสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงจะทําใหเชื้อเพลิงไมแตกหักเสียหาย 

และเชื้อเพลิงที่มีเคลือบผิวจะไมเกิดเชื้อรา จึงทําใหงายตอ

การเก็บรักษา 

3.2 การทอรีแฟคช่ัน   

  หลังจากการขึ้นรูปแลวเชื้อเพลิงจะถูกนําไปผาน

กระบวนการทอรีแฟคชั่น ซ่ึงวัตถุดิบจะถูกบรรจุใหเต็ม

ภายในเตาปฏิกรณขนาดเล็ก (Compact bulk) กอนเขาสู
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กระบวนการทอรีแฟคชั่นที่สภาวะตาง ๆ ที่กําหนดไว ดังที่

แสดงไวในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สภาวะการทดลอง 

อุณหภูมิทอรีแฟคชั่น ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

220 °C 1.0 1.5 2.0 

250 °C 1.0 1.5 2.0 

280 °C 1.0 1.5 2.0 
 

ขั้นตอนกระบวนการทอรีแฟคชั่น 

 1. ชั่งนํ้าหนักชีวมวลที่บรรจุในเตาปฏิกรณขนาดเล็ก

ได เต็มพอดี ไว  เพื่อหานํ้าหนักของชีวมวลกอนผ าน

กระบวนการทอรีแฟคชั่น (โดยนํ้าหนักของชีวมวลจาก

เปลือกมะมวงที่บรรจุในเตาไดเต็มพอดีมีคาเทากับ 120 

กรัม) 

 2. นําเตาปฏิกรณขนาดเล็กที่บรรจุชีวมวลไวเต็มเขาสู

เตาควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเขาสูกระบวนการทอรีแฟคชั่น 

ซ่ึงกําหนดไวที ่220, 250 และ 280 องศาเซลเซียส 

 3 .  เ ริ่ ม เป ด เตาควบคุม อุณหภู มิและปลอยกาซ

ไนโตรเจนเขาสู เตาปฏิกรณทําหนาที่ เปนกาซพาหะ 

(Carrier gas) ของระบบ เพื่อปองกันการติดไฟของชีวมวล 

โดยในงานวิจัยน้ีใชกาซไนโตรเจน 100 มิลลิลิตรตอนาท ี

 4. ดําเนินกระบวนการทอรีแฟคชั่นตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในงานวิจัยน้ี คือ 1 ชั่วโมง, 1 ชั่วโมง 30 นาที

และ 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มจับเวลาเม่ืออุณหภูมิถึงอุณหภูมิ

ทดลอง ในระหวางทําการทดลองจะมีการเก็บคาอุณหภูมิ

ภายในเตาปฏิกรณตลอดการทดลองเพื่อนําไปศึกษา 

 5. นําชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชั่นออกจาก

เตาปฏิกรณเม่ือส้ินสุดกระบวนการ ทิ้งไวจนอุณหภูมิของ

ชีวมวลถึงอุณหภูมิหองและทําการบรรจุตัวอยางลงในถุง

ซิปล็อครวมกับสารกันความชื้น เพื่อนําไปตรวจสอบคา

พลังงานความรอนดวยการใชบอมแคลอรี่มิเตอรแบบ

อัตโนมัติตอไป 

 ตัวอยางที่ไดจากการทดลองแตละสภาวะจะถูกเก็บ

และทดสอบหาผลผลิตมวล (Mass yield) และคาความ

รอนของเชื้อเพลิง (HHV) เพื่อนําขอมูลไปใชวิเคราะหหา

สภาวะที่เหมาะสมกับแตละเชื้อเพลิงตอไป 

 

4. ผลการทดลอง 

 การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทอรีแฟคชั่นใน

งานวิจัยน้ี แบงผลการทดลองออกเปน ผลผลิตมวล และ 

คาความรอนของเชื้อเพลิง 

 4.1 ผลผลิตมวล (Mass yield) 

   ผลผลิตมวลเปนสัดสวนมวลของเชื้อเพลิงกอนและ

หลัง สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 1 
 

% 푌푖푒푙푑 =      
    

× 100    (1) 
 

 โดยผลผลิตมวล (Mass yield) ของเชื้อเพลิงเปลือก

มะมวงอัดแทง ดังแสดงในตารางที่ 2 และ รูปที่ 3 
 

ตารางที่ 2 ผลผลิตมวลของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทง

ในสภาวะตาง ๆ (กรัม) 

ระยะเวลา 

ทอรีแฟคชั่น 

อุณหภูมิทอรีแฟคชั่น 

220 °C 250 °C 280 °C 

1 ชั่วโมง 0.733 g 0.692 g 0.567 g 

1.5 ชั่วโมง 0.725 g 0.675 g 0.542 g 

2 ชั่วโมง 0.692 g 0.667 g 0.500 g 
 

 จากรูปที่  3  พบว า เ ม่ือ มีการ เพิ่ ม อุณหภู มิ ข อ ง

กระบวนการทอรีแฟคชั่นจะสงผลใหคาผลผลิตมวลของ

เชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงลดลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี

เปนไปตามขอมูลงานวิจัยงานวิจัยของ D. Medic et al. 

2012 [2] พบวาผลผลิตของแข็ง (ถาน) มีแนวโนมลดลงใน

ขณะที่แกสและของเหลวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชวงระหวาง 

250-300 องศาเซลเซียส การสูญเสียของผลผลิตของแข็ง

มีมากกวาในชวงระหวาง 200-250 องศาเซลเซียสอยาง

ชัดเจน ซ่ึงเปนผลมาจากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส 

หากเพิ่มอุณหภูมิการทอรีแฟคชั่นมากขึ้นจะทําใหการ

สลายตัวของเฮมิเซลลูโลสสูงขึ้น [7] สงผลใหผลผลิตมวล

ลดลง 

 นอกจากน้ีระยะเวลาของกระบวนการเองก็มีแนวโนม

ใน ลักษณะเดี ยว กัน กล าวคื อ เ ม่ือระยะ เวล าของ

กระบวนการทอรีแฟคชั่นเพิ่มขึ้นคาผลผลิตมวลของ

เชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงก็จะลดลง 
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รูปที่ 3 ผลผลิตมวลของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทง 

  

 จากผลการทดลองสังเกตไดวาในการเปรียบเทียบ

ผลกระทบจากอุณหภูมิทอรีแฟคชั่น คาผลผลิตมวลจะ

ลดลงในสัดสวนที่มากกวาการเปรียบเทียบผลกระทบของ

เวลาซ่ึงเปนส่ิงที่พิสูจนวาอุณหภูมิทอรีแฟคชั่นมีผลกระทบ

อยางมากตอคาผลผลิตมวล 

  

4.2 คาความรอนของเช้ือเพลิง (High Heating Value, 

HHV)  

 คาความรอนของเชื้อเพลิงเปนคุณสมบัติหน่ึงของ

เชื้อเพลิงชีวมวลซ่ึงไดมาจากการทดสอบดวยเครื่องบอม

แคลอรี่มิเตอร โดยใชตัวอยาง 5 กรัม ในการทดสอบเพื่อ

ศึ กษาผลกระทบของ อุณหภู มิและระยะเวลาของ

กระบวนการทอรีแฟคชั่นตอคาความรอนของเชื้อเพลิง

หลังจากถูกปรับปรุงดวยกระบวนการทอรีแฟคชั่นแลว ผล

การทดสอบคาความรอนของเชื้อเพลิงในงานวิ จัย น้ี

ทดสอบโดยศูนยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 คาความรอนของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัด

แทงในสภาวะตาง ๆ (แคลอรีตอกรัม) 

ระยะเวลา 

ทอรีแฟคชั่น 

อุณหภูมิทอรีแฟคชั่น 

220 °C 250 °C 280 °C 

1 ชั่วโมง 4422.20 4993.60 5394.85 

1.5 ชั่วโมง 4797.30 5134.60 5694.75 

2 ชั่วโมง 4908.40 5199.10 5259.05 

 

 

 

 
รูปที่ 4 คาความรอนของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทง 

 

 จากรูปที่  4 สังเกตไดว าผลกระทบของอุณหภูมิ

กระบวนการทอรีแฟคชั่นสงผลตอคาความรอนของ

เชื้อเพลิงในลักษณะของฟงชั่นที่แปรผันตรงกัน กลาวคือ 

เ ม่ืออุณหภูมิของกระบวนการทอรีแฟคชั่นเพิ่มขึ้นคา

พลังงานความรอนของเชื้อเพลิงก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 

เน่ืองมาจากกระบวนการทอรีแฟคชั่นจะทําใหอะตอมของ

คารบอนเพิ่มขึ้นขณะที่อะตอมของไฮโดรเจนและ

ออกซิเจนลดลง ทําใหอัตราสวน O/C และ H/C ลดลงเม่ือ

เทียบกับกอนเขากระบวนการทอรีแฟคชั่น เน่ืองมาจาก

การปลดปลอยโวลาไทล (Volatile) ที่มีออกซิเจนและ

ไฮโดรเจนสูง (นํ้า และ คารบอนไดออกไซด) จึงทําให

พลังงานสูงขึ้น D. Medic et al. 2012 [2] 

 ผลการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของระยะเวลาทอรี

แฟคชั่นตอคาความรอนของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัด

แทง มีแนวโนมเดียวกันกับผลกระทบจากอุณหภูมิทอรี

แฟคชั่น กลาวคือ เปนฟงกชั่นที่แปรผันตรงกันสําหรับการ

เปรียบเทียบที่อุณหภูมิทอรีแฟคชั่น 220 และ 250 องศา

เซลเซียส ระยะเวลาทอรีแฟคชั่นมีผลกระทบคอนขางนอย

หากเทียบกับอุณหภูมิทอรีแฟคชั่น  

 กรณีของอุณหภูมิทอรีแฟคชั่น 280 องสาเซลเซียส จะ

สังเกตวาความความรอนของเชื้อเพลิงลดลงที่ระยะเวลา

ทอรีแฟคชั่น 2 ชั่วโมง ซ่ึงขัดกับแนวโนมของชีวมวลทั่วไป

ที่เม่ือเพิ่มระยะเวลาทอรีแฟคชั่นมากขึ้นคาความรอน

มักจะเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน โดยปกติเม่ือมีการใชอุณหภูมิทอ

รีแฟคชั่นที่สูงขึ้นจะทําใหองคประกอบของ O และ H 

ลดลง มีผลทําใหสัดสวนของ O/C และ H/C ลดลงตามไป

ดวย เปนเหตุใหคาพลังงานของชีวมวลสูงขึ้น [3]  
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 โดยชีวมวลที่ ไดจากพืชถู กแบ งตามออกเปน 3 

ประเภท คือ พืชใบ ไมเน้ือออน และไมเน้ือแข็ง ซ่ึงมี

แนวโนมพลังงานสูงขึ้นเม่ือมีการใชอุณหภูมิทอรีแฟคชั่น

สู งขึ้ น  แต ในกรณีของ เป ลือกมะม วง สุก น้ัน อ าจ มี

องคประกอบทางเคมีที่แตกตางออกไปจากพืชทั้ ง 3 

ประเภทน้ี จึงมีพฤติกรรมที่ตางออกไป ซ่ึงกรณีแบบน้ีเคย

มีการพบในงานวิจัยอ่ืน ๆ เชนกัน 
 

5. สรุปผลการทดลอง 

 อุณหภูมิทอรีแฟคชั่นสงผลตอผลผลิตมวล (Mass 

yield) ในลักษณะแปรผกผัน กลาวคือเม่ืออุณหภูมิทอรี

แฟคชั่นสูงขึ้น ผลผลิตมวลจะลดลง ในสวนของคาความ

รอน มีความสัมพันธกับอุณหภูมิทอรีแฟคชั่นในลักษณะที่

แปรผันตรงกัน คือ เม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชั่นสูงขึ้นคา

ความรอนของเชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงจะเพิ่มขึ้น 

 ผลกระทบของระยะเวลาทอรีแฟคชั่นสงผลตอผลผลิต

มวลของเปลือกมะมวงอัดแทงมีในลักษณะแปรผกผันกัน 

ในสวนของคาความรอนมีความสัมพันธกับระยะเวลาทอรี

แฟคชั่นแบบแปรผันตรงกันเชนเดียวกัน กลาวคือเม่ือ

ระยะเวลาทอรีแฟคชั่นเพิ่มขึ้นคาความรอนของเชื้อเพลิงก็

จะเพิ่มขึ้นเชนกัน ยกเวนในกรณีของอุณหภูมิทอรีแฟคชั่น 

280 องศาเซลเซียส 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางอุณหภูมิกับระยะเวลาใน

กระบวนการทอรีแฟคชั่น พบวาอุณหภูมิมีผลกระทบ

คอนขางมากหากเทียบกับระยะเวลาทอรีแฟคชั่น 

 ช ว ง อุณหภู มิ แ ละ ร ะยะ เ วล าที่ เ ห ม าะ สํ าหรับ

กระบวนการทอรีแฟคชั่นในงานวิจัยน้ี พิจารณาจาก

ผลผลิตมวลซ่ึงมีแนวโนมลดลงเม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิและ

ระยะเวลาทอรีแฟคชั่น เน่ืองจากในชวงระหวาง 250-300 

องศาเซลเซียส การสูญเสียของผลผลิตของแข็งมีมากกวา

ในชวงระหวาง 200-250 องศาเซลเซียสอยางชัดเจน เปน

ผลมาจากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส [3] ผลผลิตมวลที่

ไดจึงมีคาต่ํา ถึงแมที่ 280 องศาเซลเซียสจะมีคาความรอน

สูงกวากรณีอ่ืน แตไมเหมาะสมสําหรับการนําไปใช เน่ือง

ดวยเกิดการสูญเสียมวลเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ทําใหผล

ผลิตที่ไดลดลงมาก จึงสรุปไดวาอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 

250 องศาเซลเซียส ซ่ึงที่อุณหภูมิน้ีระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง 

กับ 2 ชั่วโมง คาความรอนของเชื้อเพลิงตางกัน 1.2% 

เทาน้ัน จึงถือไดวาระยะเวลา 1.5 ชั่วโมงเปนระยะเวลาที่

เหมาะสม เน่ืองจากหากดําเนินกระบวนการทอรีแฟคชั่น

เพิ่มอีก 30 นาที จะทําใหส้ินเปลืองมากเม่ือเทียบกับคา

พลังงานที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ฉะน้ันชวงอุณหภูมิและ

ระยะเวลาที่ เหมาะสําหรับกระบวนการทอรีแฟคชั่น

เชื้อเพลิงเปลือกมะมวงอัดแทงจึงควรเปน 250 องศา

เซลเซียส และ 1.5 ชั่วโมง 

 กรณีศึกษาที่ใหคาความรอนมากที่ สุดในงานวิจัยน้ี

เทากับ 5694.75 cal/g หรือ 23.83 MJ/kg ซ่ึงมีคาความ

รอนมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับไมฟนที่ใชทั่วไปในชุมชน 

โดยไมฟนมีคาความรอนโดยเฉล่ียเทากับ 16.0 MJ/kg [1] 

และเม่ือเปรียบเทียบกับถานไมที่มีคาความรอนเฉล่ีย 26.9 

MJ/kg [1] พบวาเชื้อเพลิงชีวมวลเปลือกมะมวงอัดแทงมี

คาความรอนนอยกวาประมาณ 11.41% จึงสรุปไดวา

เชื้อเพลิงชีวมวลเปลือกมะมวงอัดแทงที่ผานการปรับปรุง

คุณภาพโดยกระบวนการทอรีแฟคชั่นมีศักยภาพในการ

เปนเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนสําหรับชุมชน  
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